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Executive Insight
In plus:
1. Transformacja energetyczna w oparciu o zróżnicowane moce wytwórcze.
2. Możliwość dalszej adaptacji miksu do zastanych warunków rynkowych, przy założeniu wejścia nowych technologii, dzięki jego względnej elastyczności.
3. Uwzględnienie w miksie energetycznym rozwoju morskich farm wiatrowych, co może przynieść efekt dodany
dla polskiego przemysłu.
4. Dywersyfikacja dostaw gazu i dążenie do bezpieczeństwa energetycznego (w rozumieniu uniezależnienia się
od jednego dostawcy).
5. Działania dywersyfikacyjne powinny prowadzić do obniżenia cen energii elektrycznej, co może być czynnikiem
wpływającym na rozwój gospodarczy.
In minus:
1. Nierealne założenia dotyczące programu jądrowego – zbyt duży zakres*, zbyt ambitny harmonogram, zbyt optymistyczne założenia kosztowe.
2. Przeszacowanie krajowych możliwości wydobycia węgla kamiennego.
3. Brak prezentacji większości założeń przyjętych do modelowania, a tym samym brak określenia wpływu realizacji
PEP 2040 na długoterminowe koszty wytwarzania oraz ceny hurtowe energii elektrycznej.
4. Utrzymanie wysokiej wrażliwości sektora energetycznego na ceny uprawnień do emisji CO2. Brak większego
ograniczania emisji CO2 oznacza, że przychody z zakupu uprawnień do jego emisji nie będą już w całości trafiały
do budżetu Polski, tylko częściowo do budżetu innych państw**.
5. Zwiększenie ekspozycji na import energii pierwotnej zarówno z gazu, jak i z węgla.
6. Całkowite zablokowanie rozwoju farm wiatrowych na lądzie – mimo że jest to obecnie najtańsza technologia OZE,
a pogodzenie interesów inwestorów i społeczności lokalnych jest możliwe.
7. Przeszacowana prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i nieuwzględnienie występowania zjawiska importu netto oznacza przeszacowanie koniecznej produkcji krajowej (skutek: przeszacowanie koniecznych nakładów
inwestycyjnych oraz sztuczne utrzymanie poziomu zużycia węgla).
8. Brak propozycji sposobów oceny PEP ex post (mechanizmów, narzędzi, mierników monitorowania realizacji zapisów zawartych w dokumencie).
9. Brak identyfikacji kluczowych ryzyk oraz podejścia do zarządzania tymi ryzykami.
* To byłby największy program jądrowy na świecie po Chinach, Indiach i Rosji.
** Pula uprawnień przydzielona dla polskiego rządu będzie mniejsza niż emisje sektora energetycznego.
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1.

wstęp

Opublikowany projekt Polskiej Polityki Energetycznej do 2040 roku z założenia jest dokumentem o fundamentalnym
znaczeniu nie tylko dla rozwoju polskiego sektora energetycznego ale także dla nas wszystkich, konsumentów. Sposób
w jaki politycy konstruują polityki rządowe wpływa na nasze codzienne życie i zdrowie. W przypadku PEP2040 wpływ
ten jest szczególny.
Zaletą przedstawionego przez Ministerstwo Energii projektu PEP 2040 jest z pewnością uwzględnienie aktualnych zjawisk oraz megatrendów technologicznych kształtujących globalne i krajowe uwarunkowania rozwoju sektora.
Chcielibyśmy, żeby prezentowany przez Instytut Jagielloński materiał stał się częścią publicznej debaty na temat kluczowych elementów wpływających na kształt Polityki Energetycznej Polski. Jednocześnie podchodzimy z troską aby PEP
2040 możliwie najlepiej identyfikowała wielość oraz skomplikowanie czynników oddziałujących na polską elektroenergetykę. W sektorze energetycznym nie ma jednego dobrego rozwiązania, które da odpowiedź na wszystkie nasze problemy.
Warto zauważyć, że rośnie także bardzo szybko świadomość opinii publicznej w przestrzeni energetycznej i środowiskowej. Jest to spowodowane między innymi wzrostem cen energii elektrycznej czy obawą o jakość powietrza. Decyzje polityczne muszą za tymi wszystkimi zmianami nadążać. W przeciwnym przypadku akceptacja dla działań polityków
będzie spadać.
W prezentowanym dokumencie zajmujemy się między innymi:
a) analizą powiązań PEP 2040 w kontekście SOR,
b) analizą unijnych i krajowych uwarunkowań legislacyjnych,
c) analizą czynników wpływających na prognozowany popyt na energię elektryczną, cieplną i transportową,
d) analizą czynników wpływających na prognozowaną podaż mocy i energii elektrycznej (kształt miksu mocy wytwórczych, struktura miksu produkcji energii elektrycznej, dostępność paliw), stanowiących pochodną i uzupełnienie
prognozy popytu, i w mniejszym stopniu energii cieplnej i transportowej,
e) analizą czynników wpływających na konkurencyjność sektora energii, szczególnie sektora energii elektrycznej,
f) identyfikacją ryzyk związanych z procesem wdrażania Polityki Energetycznej Polski.

Marcin Roszkowski
Prezes Instytutu Jagiellońskiego
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2.

Rynek energii w Polsce – ewolucja

Sektor energetyczny w Polsce, będący pod wpływem
regulacji unijnych i trendów światowych, stoi w obliczu
istotnych potrzeb modernizacyjnych związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, przy zachowaniu konkurencyjności gospodarki oraz ekonomicznie uzasadnionego wpływu
na środowisko. „Polityka Energetyczna Polski do 2040
roku” (PEP 2040), jako rządowy dokument strategiczny,
przedstawia propozycję odpowiedzi na kluczowe wyzwania stojące przed polską elektroenergetyką w naj-

bliższych dekadach. Próbując ocenić planowane działania strategiczne wymienione w PEP 2040 jako remedium dla sektora, należy na wstępie zarysować diagnozę stanu obecnego branży energetycznej.
Ze względu na występowanie na ternie Polski bogactw
naturalnych – największych w Unii Europejskiej i wciąż
eksploatowanych złóż węgla kamiennego, a także węgla
brunatnego – surowce te stanowią trzon polskiego miksu energetycznego, odpowiadając łącznie za 80% wytworzonej energii elektrycznej w 2017 roku.

Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE
(na koniec 2017 r.)

2017

46,63%

Elektrownie zawodowe na węglu kamiennym

21,54%

Elektrownie zawodowe na węglu brunatnym

5,36%

Elektrownie zawodowe wodne

6,48%

Elektrownie przemysłowe

14,60%
5,39%

Źródło: PSE
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Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne
Elektrownie zawodowe gazowe
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To wciąż zdecydowanie dominujący udział, jednak rozpatrując ostatnie 30 lat,
Polska energetyka podlega ciągłej transformacji. W 1990 roku węgiel odpowiadał za 98% produkcji energii elektrycznej, a jeszcze w 2010 roku stanowił
90% miksu. Przy tym Polska – z uwagi na własne złoża, jak również zaszłości historyczne – jest krajem odosobnionym w UE pod względem tak dominującej
roli węgla w sektorze energetycznym. Przekłada się to na słabą pozycję negocjacyjną w zakresie kształtowania polityki klimatycznej UE i rodzi konieczność
szybkiej adaptacji pod groźbą wynikających z tej polityki konsekwencji ekonomicznych.
Zmiany takie jak reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU
ETS), nowe konkluzje BAT czy tzw. Pakiet zimowy, czyli czwarty pakiet legislacyjny unijnego rynku energii, zmierzają w stronę całkowitej dekarbonizacji Unii
Europejskiej. Z tego względu polska energetyka znajduje się w coraz trudniejszym otoczeniu regulacyjnym. Dla Polski, jako członka Unii Europejskiej, nie
ma innej drogi do zahamowania tego niekorzystnego trendu niż zmiana sposobu wytwarzania energii, czyli transformacja krajowego miksu energetycznego w stronę jego dywersyfikacji. Emisyjność polskiego sektora wynosi obecnie
ponad 800 kg/MWh, przy średniej unijnej na poziomie 300 kg/MWh.
Struktura polskiego sektora elektroenergetycznego oraz ciepłowniczego skutkuje oczekiwaniem trwałego wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła w najbliższych latach, co wpływa bezpośrednio na konkurencyjność całej gospodarki (w tym największych spółek Skarbu Państwa).
Kondycja elektroenergetyki w Polsce znajduje odzwierciedlenie w wynikach
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. WIGEnergia, subindeks sektorowy indeksu WIG zawierający spółki z sektora elektroenergetycznego, od rozpoczęcia notowań w 2010 roku do końca 2018 roku
stracił 40% wartości, podczas gdy szeroki rynek reprezentowany przez WIG zyskał w tym samym okresie 41%, a jest on również obciążony wynikami spółek
energetycznych.
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Porównanie indeksu WIG-Energia na tle WIG
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl.

Trudna sytuacja finansowa ogranicza możliwości inwestycyjne polskiej energetyki. Jednocześnie bez inwestycji w nowe moce wytwórcze krajowej gospodarce zagrażają stopnie zasilania bądź uzależnienie od importu energii
z zagranicy, co powinno być traktowane wyłącznie jako scenariusz awaryjny.
W 2018 roku nastąpił rekordowy w historii poziom importu energii elektrycznej do Polski.
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Saldo wymiany energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990-2018
przepływy fizyczne [TWh]
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Źródło: PSE

Wraz ze wzrostem importu energii elektrycznej następuje wzrost importu nośników energii pierwotnej. Polska stała się importerem nie tylko gazu, ale też węgla
kamiennego.
Całkowity import węgla w pierwszych III kwartałach
2018 roku wyniósł 11,8 mln ton, tj. o 90% więcej niż
w 2017 roku. Według szacunków w całym 2018 roku
import węgla mógł wynieść nawet 18–19 mln ton, co
oznacza, że do Polski importowane jest nawet 30% węgla kamiennego energetycznego. Ponadto nawet 70%
importowanego węgla trafia do Polski z Rosji.
Obecny w Europie model rynku energii oparty o zasadę „miedzianej płyty” premiuje źródła wytwarzania o
najniższych kosztach zmiennych, a więc OZE. W modelu niemieckim wysoki udział OZE – subsydiowanych poprzez obciążenie kosztami głównie gospodarstw domo-
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wych – przekłada się na niższe ceny energii na rynku
hurtowym, a w konsekwencji na niższe koszty i większą konkurencyjność przemysłu. Obranie przeciwnej
ścieżki – subsydiowanie cen dla gospodarstw domowych kosztem przedsiębiorstw – grozi znacznym osłabieniem nie tylko sektora energetycznego, ale całej gospodarki.
W zaistniałej sytuacji regulacyjnej (polityka klimatyczna dążąca do dekarbonizacji), ekonomicznej (spadek
opłacalności wydobycia węgla, wzrost importu, wzrost
ceny uprawnień do emisji CO2) i społecznej jedyną realną odpowiedzią – przy dążeniu do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego – może być dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez rozwój nowych mocy wytwórczych –innych niż oparte na węglu.
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3.

PEP 2040 jako element Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) stanowi nadrzędny polski
dokument strategiczny, wyznaczając średniookresową wizję rozwoju państwa.
Energetyka jest w niej identyfikowana jako obszar wpływający na osiągnięcie
celów określonych w strategii.
Pomiędzy założeniami SOR odnośnie do energetyki a PEP istnieją obszary pozostające w bezpośredniej relacji, tj. założenia PEP mogą zostać uznane za narzędzia realizujące założenia SOR. Należą do nich:

SOR

PEP

Konieczność obniżania emisji w gospodarce

Uwarunkowanie: polityka klimatyczno-energetyczna UE,
Dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw surowców
Zaspokajanie zapotrzebowania na ciepło w sposób umożliwiający redukcję
tzw. niskiej emisji

Bezpieczeństwo energetyczne

Troska o jakość powietrza
Uwarunkowanie: gospodarka oparta na węglu
Trendy w zakresie konsumpcji energii pierwotnej

Realizacja zobowiązań unijnych
i międzynarodowych

Uwarunkowanie: polityka klimatyczno-energetyczna
UE i jej cele (3x20),
Trendy w zakresie podaży energii elektrycznej, w tym wzrost udziału OZE
Trend dalszej liberalizacji rynków energii
Troska o jakość powietrza

Nowe technologie, modele biznesowe, modele
rynku oraz wspierające regulacje

Model dwutowarowy rynku energii elektrycznej
Trend dalszej liberalizacji rynków energii
Potrzeba badań i rozwoju w sektorze (elektromobilność, rozwój sieci OSD,
prosumenci, magazynowanie energii).

Stan infrastruktury elektroenergetycznej

Model dwutowarowy rynku energii elektrycznej: rynek energii wsparty o rynek mocy
Rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie SOR
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SOR wyznacza trzy szczegółowe cele wiodące, mające
sprzyjać realizacji celu głównego, jakim jest tworzenie
warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze
społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Koncentruje się ona wokół trzech celów wiodących, tj.:
1) trwałego wzrostu gospodarczego opartego coraz
silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną;
2) rozwoju społecznie wrażliwego i terytorialnie zrównoważonego;
3) skutecznego państwa i instytucji służących wzrostowi oraz inkluzji społecznej i gospodarczej.
Jako główne cele PEP identyfikować należy pozycje wymienione pod każdym z kierunków PEP 2040. Spośród
nich we wszystkie trzy główne cele SOR wpisuje się
przede wszystkim postulat zwiększania konkurencyjności gospodarki. Pozostałe cele PEP sprzyjają realizacji celów SOR w sposób pośredni bądź też nie ma pomiędzy nimi korelacji.
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Spośród projektów strategicznych opisanych w SOR,
tj.: rynek mocy (I), program polskiej energetyki jądrowej (II), hub gazowy (III), program budowy inteligentnej
sieci elektroenergetycznej w Polsce (IV), Program Rozwoju Elektromobilności (V), rozwój i wykorzystanie potencjału geotermalnego w Polsce (VI), energetyka rozproszona (VII), wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego (VIII), innowacyjne metody poszukiwania
i wydobycia węglowodorów (IX), restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego (X) – właściwie
wszystkie, poza innowacyjnymi metodami poszukiwania i wydobycia węglowodorów, są w stanie wpisać
sięw działania wymienione w PEP, tj. są w stanie przyczynić się do realizacji przynajmniej jednego z celów
wyszczególnionych w polityce.
W wymiarze ilościowym SOR wymienia wskaźniki dotyczące obszaru energetyki w 2020 roku, na przykład:
- w zakresie rozwoju OZE – piętnastoprocentowy udział
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto,
- w zakresie rozwoju elektromobilności – 400 punktów
szybkiego oraz 6000 punktów wolnego ładowania
pojazdów elektrycznych.
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4.	Założenia PEP 2040
w porównaniu do innych opracowań
Prognozy zużycia energii elektrycznej
W projekcie PEP 2040 zostały przedstawione kalkulacje dotyczące zapotrzebowania na energię elektryczną. Przyjęto, że będzie ono przyrastać w średnim tempie 1,7% rocznie, osiągając 198 TWh w roku 2030 oraz
230,1 TWh 10 lat później. Jednakże analiza danych historycznych z okresu 1990–2017 oraz 2002–2017 pokazuje, że w ujęciu długoterminowym tempo wzrostu zapotrzebowania na energię energetyczną kształtowało
się w przedziale od 0,80–1,25%. Biorąc pod uwagę fakt,
że zapotrzebowanie na energię elektryczną jest warunkowane przez PKB, ale również przez efektywność ener-

getyczną gospodarki oraz, że w długim horyzoncie tempo wzrostu PKB ma tendencję stabilizacji (względem
obserwowanych w ostatnich latach wzrostów rzędu
3,5–4,0%), jak również przy założeniu dalszego wzrostu efektywności energetycznej (zmniejszania energochłonności gospodarki), racjonalne jest oczekiwanie,
że tempo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości nie powinno być wyższe niż średnie tempo obserwowane historycznie. Chociaż więc
prognozy dotyczące zapotrzebowania na energię elektryczną wskazują jednoznacznie na kontynuację trendu
wzrostowego, to przyjęte tempo wzrostu na poziomie
1,7% należy uznać za przeszacowane.

Prognozy wytwarzania energii elektrycznej do 2040 r.
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych Eurostat
oraz opracowań Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Komisji Europejskiej oraz PEP 2040.
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Należy także zwrócić uwagę, że wiele dotychczasowych rządowych prognoz
zużycia energii elektrycznej okazało się przeszacowanych. Zgodnie z jedną
z nich z roku 1984 zużycie energii w roku 2000 miało wynieść 223 TWh (wyniosło niecałe 140 TWh), natomiast w tymże 2000 roku oszacowano, że zużycie w 2015 roku wyniesie 205 TWh (wyniosło 160 TWh). Głównym czynnikiem
błędu tych prognoz było niedoszacowanie potencjału redukcji energochłonności gospodarki.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w latach 1990-2017
wraz z prognozą PEP do 2040 roku
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych PSE, PEP 2040.

Mając na względzie powyższe, należy zauważyć, że
choć założony w PEP wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną jest słuszny jako kierunek, to wzrost o
prawie 40% (+60 TWh) w stosunku do poziomu z 2017
roku, jest obarczony ponadprzeciętnym poziomem niepewności. Istotnymi czynnikami wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną będą z jednej strony elektryfikacja transportu (rozwój elektromobilności oraz
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kolei), a z drugiej strony wzrost wykorzystania tego medium w społeczeństwie (spodziewany wzrost zużycia
per capita wynikający z coraz większej liczby urządzeń
w gospodarstwach domowych). Należy pamiętać, że
rozwój gospodarczy będzie wpływał także na utrzymanie tempa wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną.
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Koszt wytworzenia energii elektrycznej
wg technologii i czasu pracy
W projekcie PEP 2040 wskazano, że dla właściwego
funkcjonowania sektora energetycznego kluczowe znaczenie ma właściwe zarządzanie i zrealizowanie strategicznie wyznaczonych kierunków, czego nieodłącznym elementem jest (…) wdrażanie efektywnych ekonomicznie innowacji. Jednocześnie w wielu miejscach
PEP 2040 pojawiają się informacje na temat kosztów
wytwarzania energii elektrycznej, w tym kosztów całkowitych, lecz analizowany dokument nie precyzuje, jakie
miary oraz poziomy i tendencje w tym zakresie przyjęto dla celów optymalizacji i symulacji przyszłego miksu
energetycznego.
W powyższym kontekście kluczowym elementem analizy wydaje się być przyjęcie jednolitej miary do porównań kosztów wytwarzania energii elektrycznej w analizowanych technikach mogących wchodzić w skład miksu energetycznego Polski w horyzoncie roku 2040. Jako
jednolite i powszechnie stosowane w praktyce narzędzie do porównań może służyć wskaźnik LCOE (Levelized Cost of Electricity).
LCOE interpretuje się jako uśredniony (na przestrzeni
oczekiwanego dla danej technologii wytwórczej „czasu życia”) koszt energii elektrycznej w zależności od rodzaju źródła i charakterystycznych dla niego kosztów
(stałych i zmiennych). Rozumiany w ten sposób wskaźnik uchodzi za zrozumiałą i łatwo interpretowalną miarę konkurencyjności poszczególnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej i pozwala na porównywanie źródeł o różnych profilach generacji oraz strukturach kosztów stałych i zmiennych, stanowiąc tym samym podstawę do podejmowania świadomych, racjonalnych decyzji (ang. informed decisions) co do wyboru
danej techniki wytwarzania energii.
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Istotny wpływ na wysokość LCOE mają zarówno nakłady inwestycyjne, jak i koszty paliwa, koszty uprawnień do emisji oraz inne elementy kosztu zmiennego.
W przypadku odnawialnych źródeł energii (OZE) zazwyczaj większe znacznie mają te pierwsze, z kolei dla konwencjonalnych – drugie. Stąd też istotną rolę w obniżaniu kosztów energii odgrywają postęp techniczny
(uwzględniany za pomocą tzw. krzywych uczenia) oraz
efekty skali, które pozwalają obniżać wydatki inwestycyjne na nowe techniki – szczególnie w branży OZE.
Omawiając wskaźnik LCOE, warto jednocześnie zwrócić
uwagę na jego ograniczenia, gdyż duże znaczenie dla
jego wysokości mają przyjęte założenia – szczególnie
w odniesieniu do kosztu kapitału. LCOE nie uwzględnia
również pośredniego wpływu instalacji na koszty systemowe, np. te związane z bilansowaniem sieci. Nie można też zapomnieć, że jest to tylko miara ekonomiczna i przy podejmowaniu decyzji strategicznych należy
również uwzględnić takie czynniki jak bezpieczeństwo
energetyczne, dostępność zasobów energii pierwotnej, kwestie wpływu na rynek pracy itp. Ponadto należy
wskazać, że LCOE może nie być najlepszą miarą do oceny nowych, mało dojrzałych technik z uwagi na brak informacji i danych. Niemniej pozwala z pewną dozą przybliżenia określić, które źródła energii są bardziej, a które mniej efektywne ekonomicznie w dłuższej perspektywie.
Jednym z najczęściej przywoływanych studiów poświęconych kosztom energii elektrycznej z OZE są raporty Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) – międzyrządowej organizacji promującej wykorzystanie OZE
i skupiającej 159 państw (w tym Polskę). W najnowszym z nich (IRENA 2018) zaprezentowano m.in. LCOE
dla wybranych OZE w latach 2010 i 2017.
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LCOE wybranych źródeł energii
na świecie w latach 2010 i 2017 [PLN/MVh]
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010

2017

BIOMASA
MAX.
MIN.
ŚREDNIA WAŻONA

793
151
284

529
189
284

2010

2017

2010

2017

2010

2017

2010

2017

2010

2017

ENERGIA
WIATROWA
(LĄD)

ENERGIA
WIATROWA
(MORZE)

HYDROENERGETYKA

OGNIWA
FOTOWOLTAICZNE

SKONCENTROWANA
ENERGIA
SŁONECZNA

793
189
302

982
378
642

1209
76
151

1511
227
1360

1322
982
1248

1057
151
227

906
415
529

831
76
189

1322
189
378

982
604
831

2010

2017

ŹRÓDŁA
GEOTERMALNE
302
151
189

529
113
264
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Jak wynika z przedstawionego zestawienia, źródłami energii, które zanotowały
najszybszy spadek LCOE, są źródła słoneczne i wiatrowe. Szybki spadek kosztu
wytwarzania można w tym przypadku przypisywać wspomnianej krzywej uczenia, czyli systematycznemu spadkowi kosztu danej techniki wraz ze skalą jej
upowszechniania.
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Globalna produkcja energii elektrycznej
w podziale na źródła [TWh]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowej Agencji Energii
oraz BP Statistical Review of World Energy.

Choć porównanie samych OZE jest istotne, to w perspektywie obecnej polskiej
struktury wytwarzania energii elektrycznej większe znaczenie ma zestawienie
LCOE dla OZE z elektrowniami konwencjonalnymi. Porównania takiego dla Stanów Zjednoczonych dokonała m.in. firma doradcza Lazard.
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LCOE wybranych OZE w Stanach Zjednoczonych
w 2017 r. i w latach 2009-2017 [pln/mwh]
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Co istotne według tej firmy koszty pozyskania energii
elektrycznej z wiatru na lądzie, z biomasy czy słońca
znajdują się niejednokrotnie na niższym poziomie niż
z węgla kamiennego. Spośród paliw kopalnych jedyną
konkurencyjną techniką pozostaje gaz ziemny.
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Z kolei z uwagi na brak jednolitych opracowań dla Polski poniżej przytoczono porównanie kosztów LCOE
w Niemczech dla źródeł opartych o paliwa kopalne (węgiel brunaty, węgiel kamienny, gaz ziemny) oraz odnawialne źródła energii (wiatr, fotowoltaika) według stanu na marzec 2018 roku oraz z prognozą na rok 2035.
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Przeciętne koszty wytworzenia energii elektrycznej w Niemczech w 2018 r.
i prognoza na rok 2035 [pln/mwh]
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Analizując prognozy opracowane przez niemiecką organizację badawczą,
warto zauważyć przede wszystkim kontynuację trendów światowych (cytowane dane agencji IRENA oraz firmy Lazard) w obniżaniu kosztów pozyskania
energii słonecznej oraz wiatrowej. Jak wynika z powyższego wykresu, koszty
pozyskania energii elektrycznej zarówno z wiatru (elektrownie lądowe – onshore), jak i słońca w roku 2018 znajdują się niejednokrotnie na niższym poziomie niż z węgla kamiennego, brunatnego czy gazu ziemnego, a – zgodnie z powyższą prognozą –tendencja ta ma być jeszcze korzystniejsza dla OZE
w roku 2035.
Warto zauważyć, że amerykańskie dane różnią się od niemieckich, co wynika przede wszystkim z innych warunków naturalnych wpływających np. na
opłacalność energetyki solarnej (nasłonecznienie w Kalifornii vs. w Bawarii),
a także kosztów paliwa (niższe ceny gazu ziemnego w USA) czy cen ziemi.
Nie można również zapomnieć, że porównanie LCOE dla zmiennych źródeł energii (wiatr, słońce) i źródeł stabilnych nie jest do końca miarodajne
ze względu na nieuwzględnienie dodatkowych wydatków na stabilizację sieci (magazyny energii, dostosowanie infrastruktury przesyłowej) w przypadku
pierwszych z nich.
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Projekcja hurtowych cen energii elektrycznej
Kolejnym czynnikiem ekonomicznym w PEP 2040, który należy przeanalizować, są ceny energii elektrycznej. Zdecydowanie niewystarczająca jest zawarta w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku w pytaniach i
odpowiedziach” deklaracja, iż w przedstawionych prognozach założono optymalizację kosztową, która ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii po
najniższych kosztach.
Jednocześnie od połowy roku 2018 obserwowany jest silny wzrost cen energii, wyrażanych poprzez ceny rocznych kontraktów terminowych notowanych
na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) – BASE_Y-19, BASE_Y-20,BASE_Y-21.
Ceny pierwszych z nich (na rok 2019) od początku wprowadzenia do obrotu
(luty 2016) wzrosły o przeszło 80%, a od 1 czerwca 2018 roku o blisko 40%.

Ceny kontraktów terminowych na energię elektryczną
na lata 2019, 2020 i 2021 [pln/mwh]
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Ceny energii elektrycznej
na rynkach hurtowych [zł/MWh]
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CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W TARYFACH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH [EURO/KWh]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Ekspozycja Polski na ryzyko związane ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2
jest przy tym zdecydowanie większa niż w przypadku państw o bardziej zróżnicowanym miksie energetycznym, opartym w większym stopniu o OZE, gaz lub elektrownie jądrowe. Stanowi to zagrożenie dla całej polskiej gospodarki i dynamiki wzrostu PKB.
Pomimo wysokich cen na rynku hurtowym Polska znajduje się wśród najtańszych
krajów Unii Europejskiej pod względem nominalnych cen energii elektrycznej dla
gospodarstw domowych.
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Mierząc z kolei ceny parytetem siły nabywczej, sytuacja rysuje się zgoła odmiennie. Nie ma jednak podstaw,
by oczekiwać kształtowania się cen energii proporcjonalnie do poziomu zamożności społeczeństw, ponieważ
znaczną część składową ceny stanowią koszty paliw oraz
uprawnień do emisji CO2, szczególnie w przypadku energetyki węglowej. Ceny energii elektrycznej podlegają wahaniom rynkowym. W długim terminie nie ma zatem
możliwości wpływu państwa na ceny finalne dla gospodarstw domowych w sposób inny niż poprzez regulacje
podatkowe, tj. stawkę podatku akcyzowego oraz podatku
od towarów i usług (VAT).
Warto na koniec wspomnieć o wybranych prognozach,
które ze względu na podobieństwo przyjętych założeń
do PEP 2040 wciąż mogą być przydatne. Instytut Energii Odnawialnej (IEO) w 2017 r. rozpatrywał m.in. scenariusz uruchomienia w Polsce elektrowni jądrowej w 2031
roku. Rozważana przez IEO struktura źródeł wytwórczych
energii elektrycznej okazuje się być zbliżona do tej przyjętej w projekcie PEP 2040. Do głównych różnic należy
m.in. przyjęcie niższego wolumenu wytwarzanej energii,
wyższy udział lądowej energetyki wiatrowej, lecz przede
wszystkim niedoszacowanie udziału energetyki słonecznej. Niemniej eksperci IEO twierdzą, że inwestycja w elektrownię jądrową spowoduje, że cena energii, choć i tak
w przyszłości rosnąca, będzie jeszcze wyższa niż w przypadku cen energii wytworzonej w jednostkach bazujących na gazie ziemnym lub morskich farmach wiatrowych
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i wyniesie ok. 350-400 PLN/MWh. Na nieco niższym poziomie, bo wynoszącym ok. 350 PLN/MWh w pierwszej
połowie 2017 roku, poziom cen energii w 2040 roku szacował think-tank Forum Energii w raporcie zatytułowanym „Polska energetyka 2050. 4 scenariusze”. O trudnej sytuacji na krajowym rynku energii wspominali również w październiku 2018 roku Christian Schnell i Marcin Roszkowski w raporcie pt. „Trwały wzrost cen energii
zmieni dopiero modyfikacja polskiego miksu energetycznego. Czy stać nas na marnowanie czasu?”. Wskazywali
w nim, że Polska nie jest odosobniona w Europie, ponieważ ze wzrostem cen energii zmagają się również inne
kraje, jednak sytuacja Polski jest o tyle trudna, że musi
sprostać wyzwaniom m.in. dostosowania do konkluzji
BAT oraz dywersyfikacji źródeł energii.
Zdecydowana większość analityków zgadza się więc co do
tego, że hurtowe ceny energii będą rosnąć. Innym pytaniem jest zaś to, czy wzrost ten przełoży się na poziom
cen dla danych grup odbiorców, a jeśli tak, to czy tego
typu zmiana będzie akceptowalna.
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5. PEP w kontekście polityki energetycznej
	i klimatycznej Unii Europejskiej
Obszar związany z energią jest jednym z głównych komponentów wpływających na wypełnianie celów klimatycznych, które zostały określone w ramach europejskiej
polityki klimatyczno-energetycznej. Dlatego PEP 2040
powinien uwzględniać szeroko rozumianą politykę klimatyczną oraz konsekwencje zmian zachodzących w tym zakresie w Europie. Ich pominięcie może generować wiele negatywnych konsekwencji: dyplomatyczne napięcia z Komisją Europejską, możliwe postępowania przed
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, wzrost niepewności inwestycyjnej związanej z niespójnością krajowej i unijnej legislacji. W branży energetycznej, ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne i długi okres zwrotu, otoczenie regulacyjne jest głównym czynnikiem decydującym o rentowności projektów, a polityka klimatyczno-energetyczna ma w tym sektorze znaczący wpływ
na wybór modelu biznesowego.
Zobowiązania dotyczące udziału OZE
w miksie energetycznym
Rzeczpospolita Polska jako państwo członkowskie Unii
Europejskiej zobowiązana jest do realizacji unijnych celów w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym.
Odnawialne źródła energii zajmują szczególne miejsce
w unijnych strategiach dotyczących energetyki co najmniej od roku 1997, kiedy to opublikowana została biała księga dotycząca odnawialnych źródeł energii . Wtedy też ustanowiony został pierwszy unijny cel w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Zgodnie z białą księgą do roku 2010 ze źródeł odnawialnych pochodzić miało 12,0% energii użytkowanej na terenie wspólnoty ogółem oraz miały one zaspokajać 22,1% zapotrzebowania na energię elektryczną. Cele te nie zostały jednak zrealizowane.
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Spodziewana porażka w zakresie osiągnięcia celów wyznaczonych do roku 2010 skłoniła instytucje unijne
do osadzenia celów w zakresie udziału OZE w miksach
energetycznych w powszechnie obowiązującym prawie
unijnym. Rezultatem działań w tym zakresie było przyjęcie w kwietniu 2009 roku dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii . Przyjęto w niej zobowiązanie, że do
roku 2020 20% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej musi pochodzić z OZE. Oprócz celu ogólnounijnego
w dyrektywie określono cele dla poszczególnych państw.
Narzędzia, przy użyciu których państwa członkowskie zamierzały osiągać swoje cele, określane miały być w krajowych planach działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W przepisach dyrektywy wskazano rekomendowane mechanizmy, które mogą stosować państwa
członkowskie, takie jak krajowe systemy wsparcia, gwarancje pochodzenia, czy też wspólne projekty pomiędzy
państwami członkowskimi bądź też państwami spoza UE.
Z uwzględnieniem późniejszych zmian dyrektywa obowiązuje do dziś.
Polski „Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych” opublikowany został przez Ministerstwo Gospodarki w roku 2010 . Zgodnie z nim w ciągu
10 lat Polska osiągnie 15% udziału energii odnawialnej
w zapotrzebowaniu na energię finalną brutto. Prognozowano również dalszy wzrost procentowego udziału OZE
w latach przyszłych, osiągając 16% udziału w roku 2030.
Do 2020 r. technologie odnawialne miały stanowić łącznie 25,4% całkowitej mocy wytwórczej. Dla lat późniejszych prognozowano spadek procentowego udziału OZE
w miksie, wynikający z uruchomienia w Polsce elektrowni jądrowej.
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W opublikowanym przez Komisję Europejską w roku 2011 „Planie działania w zakresie energii do roku 2050” OZE określone zostały jako kluczowy element długoterminowej strategii Komisji w zakresie energii. Ponadto w planie wskazano,
że do 2030 r. udział energii ze źródeł odnawialnych powinien wynieść w UE
co najmniej 30%.
Jednakże w 2013 r., spodziewając się stopniowego wyhamowania inwestycji
w odnawialne źródła energii po roku 2020, o ile nie zostaną podjęte dodatkowe
działania zachęcające, Komisja Europejska opublikowała zieloną księgę pt. „Ramy
polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” . Proponuje się w niej, by nie
przedłużać na okres po 2020 r. obowiązywania wiążących krajowych celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W zielonej księdze oraz stanowiącym jej
rozwinięcie komunikacie „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii” z 22 stycznia 2014 r. proponuje się wyłącznie pozostawienie obowiązkowego celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie
unijnym, wynoszącego co najmniej 27% udziału źródeł odnawialnych w zużyciu
finalnym energii brutto do roku 2030. W listopadzie 2018 r. cel ten został podwyższony do 32%. Nie ustanowiono jednak obowiązkowych celów krajowych.
Dalsze działania UE w zakresie ustanowienia wiążących celów udziału OZE ujęte
są w pakiecie legislacyjnym „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, którego pierwotne propozycje opublikowane zostały przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 r.
W projekcie PEP 2040 deklaruje się osiągnięcie przez Polskę 21% udziału OZE
w finalnym zużyciu energii brutto (tj. ujmując łącznie zużycie w elektroenergetyce, ciepłownictwie, chłodnictwie oraz na cele transportowe) do roku 2030. Równocześnie wskazuje się jednak, że jest to zależne od konkurencyjności źródeł odnawialnych oraz ich miejsca i użyteczności dla systemu. Czynnikiem sprzyjającym
rozwojowi OZE ma być postęp techniczny. Do roku 2030 ma również zostać osiągnięty dwudziestosiedmio procentowy udział OZE w elektroenergetyce(strategia
nie odnosi się jednak do celu OZE zakładanego na rok 2020).
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Zobowiązania unijne i międzynarodowe Polski
w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu
- polityka klimatyczna ONZ
Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia
klimatyczne na szczeblu międzynarodowym jest Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (UNFCCC), przyjęta podczas Szczytu Ziemi w Rio
de Janeiro w 1992 roku. Umowa ta została ratyfikowana
przez 195 państw. W ramach umowy państwa-sygnatariusze zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz spowolnienia globalnego ocieplenia oraz zmian klimatycznych, jak również do współdziałania w zakresie walki ze
skutkami tych zjawisk. Umowa weszła w życie 21 marca
1994 roku.
Pierwsze prawnie wiążące cele w zakresie redukcji emisji
ustanowione zostały w ramach Protokołu z Kioto, wynegocjowanego podczas konferencji klimatycznej w grudniu 1997 roku. Porozumienie weszło w życie dopiero 7 lat
później. Zgodnie z nim państwa rozwinięte zobowiązały
się do redukcji własnych emisji dwutlenku węgla, metanu, tlenku azotu oraz innych gazów powodujących efekt
cieplarniany o 5% w stosunku do poziomu emisji z roku
1990.
Polska była czynnym uczestnikiem Szczytu Ziemi w Rio de
Janeiro, przystąpiła również do Protokołu z Kioto.
W tzw. poprawce dauhańskiej do Protokołu z Kioto ustanowiono ponadto drugi okres rozliczeniowy, obowiązujący od 1 stycznia 2013 r. do końca roku 2020. Zgodnie
z nim państwa mają obowiązek ograniczenia w regulowanym okresie swoich emisji o co najmniej 18% w stosunku
do roku 1990. Unia Europejska przyjęła zobowiązanie do
ograniczenia emisji o 20% w stosunku do roku 1990. Poprawka dauhańska została ratyfikowana przez prezydenta RP 1 czerwca 2018 roku (Polska ratyfikowała dokument
jako ostatni kraj w Europie).
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Nowe światowe porozumienie klimatyczne zostało przyjęte podczas konferencji klimatycznej odbywającej się
w dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 r. w Paryżu. Weszło ono w życie 4 listopada 2016 r., po tym jak zostało ratyfikowane przez 55 państw, które łącznie odpowiadają za
co najmniej 55% globalnych emisji gazów cieplarnianych.
Porozumienie zostało ratyfikowane przez wszystkie kraje
UE, w tym Polskę. Wraz z wejściem w życie porozumienie stało się zatem częścią unijnego porządku prawnego.
Unia Europejska jako pierwsza spośród największych gospodarek na świecie przedstawiła plan swojego wkładu
w realizację porozumienia. Opublikowano go 6 marca
2015 r., przed rozpoczęciem paryskiej konferencji. Plan
został przekazany sekretarzowi UNFCCC. Unia Europejska potwierdziła w nim określony w ramach klimatycznoenergetycznych do roku 2030 cel własnej redukcji emisji
gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu
z rokiem 1990. Zadeklarowano również wolę działania na
rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2°C.
We wrześniu 2015 r. przyjęto unijne stanowisko na konferencję klimatyczną w Paryżu, w którym zadeklarowano
50% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do
roku 1990 do roku 2050 oraz całkowite odejście od gospodarki emisyjnej przed rokiem 2100.
Wejście w życie porozumienia paryskiego wymusiło na
unijnych instytucjach rozpoczęcie procedury zmiany dotychczas obowiązujących aktów prawnych. Dotyczyło to
w szczególności dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych
w Unii oraz dyrektywy o odnawialnych źródłach energii,
omówionej szerzej w podrozdziale 4. poświęconym pakietowi „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.
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Utworzony w roku 2005 system handlu uprawnieniami do emisji ma na celu
przede wszystkim promowanie racjonalnego kosztowo ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W ramach systemu ustanawia się ścisłe limity emisji
dla energochłonnych sektorów przemysłu, energetyki i przewoźników lotniczych. Na poziomie unijnym określa cię całościowy pułap uprawnień, dzielony następnie pomiędzy przedsiębiorstwa za pośrednictwem państw członkowskich, w drodze przydziału bądź zakupu uprawnień. Całościowy pułap jest stopniowo zmniejszany, by w konsekwencji zmniejszać ilość emisji na terenie Unii
Europejskiej.
By urzeczywistnić czterdziestoprocentowy cel emisji w UE do roku 2030, instytucje unijne uznały za konieczne zmniejszenie emisji w porównaniu z rokiem
2005 o 43%. Tym samym obowiązujący do tego momentu roczny limit zmniejszania liczby uprawnień do emisji znajdujących się w obiegu będzie musiał zostać zwiększony z 1,74% do 2,2% od roku 2021.
Dodatkowo w styczniu 2019 r. uruchomiony został mechanizm rezerwy zapewniającej stabilność rynku. Do rezerwy przeniesione zostały uprawnienia wycofywane z rynku w latach 2014–2016 (łącznie 900 mln uprawnień: 400 mln
w 2014 r., 300 mln w 2015 r., 200 mln w 2016 r.). Oznacza to, że uprawnienia
te nie zostaną sprzedane na aukcjach, ale będą związane w ramach rezerwy co
najmniej w latach 2019–2020. Do rezerwy przenoszone będą również nierozdzielone uprawnienia do emisji.
W ramach wsparcia dla inwestycji w modernizację systemów energetycznych
oraz poprawę efektywności energetycznej w państwach członkowskich ustanowiono Fundusz Modernizacyjny, który będzie funkcjonował w latach 2021–
2030. Fundusz będzie finansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży 2%
całkowitej liczby uprawnień w latach 2021–2030. Podziału środków z funduszu
na poszczególne inwestycje dokonywał będzie Europejski Bank Inwestycyjny na
podstawie zgłoszeń dokonywanych przez państwa członkowskie.
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Proponowany w projekcie PEP plan rozwoju polskiego miksu energetycznego
nie zawiera prognozy emisji gazów cieplarnianych, stąd też trudno szacować,
na ile faktycznie przyczyni się do realizacji unijnych i krajowych celów w zakresie ograniczania emisji. Uwzględniając jednak fakt, że znaczące zmiany w krajowym miksie energetycznym mają nastąpić dopiero po roku 2025 (włączenie do
bilansu energetycznego pierwszej morskiej farmy wiatrowej) i 2033 (uruchomienie pierwszego bloku jądrowego), uprawniona wydaje się być teza o zakładanym utrzymaniu emisyjności gospodarki na poziomie zbliżonym do bieżącego. Może to oznaczać niespełnienie celów na rok 2020 i 2030.

Scenariusze kształtowania się polityki klimatycznej UE
i jej wpływ na ceny uprawnień do emisji CO2
W kwietniu 2018 roku weszła w życie dyrektywa 2018/410 zmieniająca
w istotny sposób decyzję w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy
stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Od 1 stycznia 2019 r. istnieje obowiązek przenoszenia określonej ilości uprawnień do emisji CO2 do rezerwy stabilności rynkowej. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem decyzji do rezerwy przenoszonych było 12% wszystkich
uprawnień do emisji CO2 znajdujących się w obiegu. Uprawnienia będą pozostawały w rezerwie na okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 września danego roku. Od umieszczenia uprawnień w rezerwie można będzie odstąpić wyłącznie w sytuacji, gdy liczba uprawnień wprowadzanych do rezerwy byłaby
niższa niż 100 mln. Jak wspomniano już wcześniej, oprócz corocznej puli w rezerwie umieszcza się 900 mln uprawnień odjętych od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2014–2016. Ponieważ okres rozliczeniowy dla uprawnień rozpoczyna się 1 września, za okres od 1 stycznia do 1 września 2019 r. do
rezerwy miało być początkowo przeniesionych 8% uprawnień wyemitowanych
w tym okresie.
Jednakże po zmianie z kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wartości
procentowe, jak również próg 100 mln uprawnień, od których dokonuje się
przeniesienia, ulegają podwojeniu. Tym samym w okresie od 1 stycznia do
1 września 2019 r. do rezerwy przeniesionych zostanie 16% wszystkich uprawnień, a w każdym następnym roku w rezerwie będzie umieszczać się nie 12,
a 24% wszystkich uprawnień. Dodatkowo począwszy od roku 2023 uprawnie-
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nia znajdujące się w rezerwie i przekraczające całkowitą
ilość uprawnień sprzedanych na aukcjach w ciągu roku
poprzedniego tracą ważność (o ile Parlament i Rada nie
postanowią inaczej na wniosek Komisji, formułowany
na podstawie przeglądu nieprzydzielonych uprawnień).
Tym samym w okresie od 1 stycznia 2019 r. do co najmniej 31 grudnia 2023 r. należy liczyć się ze znaczącym
ograniczeniem podaży uprawnień do emisji CO2. Przełoży się to na wzrost ceny uprawnień.
Wobec faktu, iż cena uprawnień do emisji na przestrzeni ostatniego roku wzrosła o ponad 220%, wypełniły się
przesłanki wynikające z przepisów dyrektywy EU ETS,
zobowiązujące Komisję Europejską do zwołania Komitetu ds. Zmian Klimatu. Komisja musi zwołać ten Komitet, jeśli przez okres dłuższy niż sześć kolejnych miesięcy
ceny uprawnień są ponad trzykrotnie wyższe od średniej ceny w dwóch poprzednich latach. W październiku 2018 r. Ministerstwo Energii wystosowało do unijnego komisarza ds. energii i klimatu list wskazujący na konieczność zwołania Komitetu. W jego ramach może zostać podjęta decyzja o umożliwieniu państwom członkowskim przyspieszenia sprzedaży na aukcji części
uprawnień (wyłącznie spośród puli uprawnień przewidzianych do sprzedaży na aukcjach). Dodatkowo Komitet może pozwolić państwom członkowskim na sprzedaż na aukcjach do 25% uprawnień z rezerwy. W takiej
sytuacji w aukcjach będą mogły wziąć udział wyłącznie
nowe instalacje. Zwołanie komitetu oraz podjęcie przez
niego decyzji w przedmiotowym zakresie mogłoby przełożyć sięna spadek ceny uprawnień do emisji CO2.
Równolegle w ramach nowotworzonych instrumentów
finansowych i przyszłej perspektywy finansowej kształtują się nowe możliwości finansowania inwestycji, które
mogą długofalowo przyczynić się do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na uprawnienia do emisji CO2
w Polsce.
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Przedmiotem konsultacji z państwami członkowskimi
jest obecnie treść aktu wykonawczego, w ramach którego mają zostać określone zasady funkcjonowania
Funduszu Modernizacyjnego. Odpowiednie ukształtowanie zasad funkcjonowania Funduszu może znacząco
przyczynić się do realizacji celów Polski w zakresie zmiany miksu energetycznego, poprzez np. przekierowanie
środków z Funduszu na wsparcie dużych inwestycji OZE
(wspominane w PEP 2040 farmy wiatrowe na morzu).
Na podstawie przepisów dyrektywy EU ETS zgłoszenie
projektu jako mającego otrzymać wsparcie w ramach
Funduszu Modernizacyjnego stanowi wyłączne uprawnienie państwa członkowskiego. Zgłoszenia są następnie analizowane przez Europejski Bank Centralny.
W przyjętym w czerwcu 2018 r. stanowisku RP do projektu rozporządzenia Rady określającego Wieloletnie
Ramy Finansowe na lata 2021–2027 wskazano na konieczność zapewnienia środków na potrzeby przyspieszenia transformacji sektora elektroenergetycznego
w państwach o miksach energetycznych w znacznym
stopniu opartych na węglu. Na poziomie operacyjnym
mogłoby to oznaczać utworzenie w obrębie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 osobnego
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.
Mogłyby być z niego finansowane inwestycje w nowe
miejsca pracy dla osób dotychczas zatrudnionych w górnictwie i energetyce opartej na węglu oraz w niskoemisyjne i nieemisyjne źródła wytwórcze. W propozycjach
Komisji Europejskiej dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych nie wspomina się o konieczności utworzenia takiego funduszu.
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Istotnym elementem PEP jest rozwój farm wiatrowych
na morzu, co nieuchronnie wymusza konieczność inwestycji w infrastrukturę sieciową umożliwiającą przyłączenie tych źródeł wytwórczych do systemu elektroenergetycznego. Zgodnie z rozporządzeniem nr 1316/2013
projekty infrastrukturalne zwiększające konkurencyjność przez promowanie dalszej integracji rynku wewnętrznego energii oraz transgranicznej interoperacyjności sieci elektroenergetycznych i gazowych, zapewniające większe bezpieczeństwo dostaw energii oraz
przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, między innymi poprzez włączenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do sieci przesyłowej, mogą być finansowane ze środków instrumentu
„Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF). Wymaga się jednak, aby projekty ubiegające się o wsparcie w ramach CEF były projektami wspólnego zainteresowania. W ramach perspektywy budżetowej na lata
2021–2027 na rozbudowę sieci elektroenergetycznych
ma być przeznaczone 8,65 mld euro, przy czym środki
te będą mogły być wydatkowane wyłącznie na projekty
o charakterze transgranicznym.

Pakiet zimowy
Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”,
od momentu pierwotnej publikacji propozycji Komisji
Europejskiej zwany potocznie Pakietem zimowym, to
zbiór ośmiu aktów prawnych (czterech dyrektyw i czterech rozporządzeń), wyznaczających przyszły kształt
rynku energii w Europie. Pierwsze propozycje wchodzące w skład pakietu zostały opublikowane 30 listopada
2016 r. przez Komisję Europejską i były następnie przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Eu-
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ropejskiej. Ich zwieńczeniem były trilogi, tj. wspólne sesje prac przedstawicieli każdej z trzech wskazanych wyżej instytucji, mające na celu wypracowanie jednolitej, kompromisowej wersji przepisów. Odbyły się one
w drugiej połowie 2018 r. Następnie akty te muszą zostać przegłosowane przez Parlament Europejski w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Od tego momentu, z uwzględnieniem okresów wejścia w życie bądź też
czasu na implementację rozwiązań do krajowych przepisów, staną się one powszechnie obowiązującym prawem na terenie UE.
W skład Pakietu zimowego wchodzi między innymi wspomniana wcześniej zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, ale też możliwość
ustanawiania krajowych celów w zakresie udziału OZE
w miksie energetycznym w ramach krajowych planów
na rzecz energii i klimatu. Obowiązek przyjęcia planów
w tym zakresie wprowadzony został w rozporządzeniu dotyczącym zarządzania unią energetyczną. Zgodnie z nim do końca 2019 r. każde państwo członkowskie będzie musiało zgłaszać plan do notyfikacji obejmujący m.in. deklarowany krajowy cel OZE przyczyniający się do zrealizowania celu unijnego, cele w zakresie efektywności energetycznej oraz emisyjności. Zakładane cele muszą być wyznaczone w oparciu o model
matematyczny. Państwa członkowskie miały obowiązek
przekazania Komisji Europejskiej wstępnych wersji planów do końca roku 2018. PEP 2040 odnosi się do obszarów, które muszą zostać opisane w krajowym planie
na rzecz energii i klimatu, wyłącznie w niewielkim zakresie. Można zatem domniemać, że to właśnie przedmiotowy plan będzie dla tych obszarów wiodącym dokumentem strategicznym. Rząd polski spełnił to zobowiązanie, jednak przekazany dokument nie został poddany publicznym konsultacjom.
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Jako narzędzie mające długofalowo przyczyniać się do zwiększenia stabilności
dostaw energii elektrycznej wskazuje się w PEP rynek mocy. Mechanizmy mocowe również stanowią przedmiot zainteresowania instytucji unijnych, a ich
działanie uregulowane jest we wchodzącym w skład Pakietu zimowego rozporządzeniu o rynku energii. W tym zakresie kluczowe znaczenie z punktu widzenia PEP mają przede wszystkim limity emisyjne nałożone na jednostki, które
mogą ubiegać się o wsparcie w ramach mechanizmów mocowych. Uzgodnione w ramach trilogów przepisy wprost eliminują z udziału w rynku mocy elektrownie, które rozpoczną działalność po wejściu w życie nowego tekstu rozporządzenia, jeśli emitują one więcej niż 550 kg CO2 na KWh. Jednostki wytwórcze działające przed wejściem w życie rozporządzenia, niespełniające określonego limitu emisyjnego, będą mogły zawierać nowe kontrakty mocowe wyłącznie do 1 lipca 2025 r., jednakże kontrakty zawarte przed końcem roku 2019 zachowają moc aż do określonej w nich daty wygaśnięcia.
Takie ukształtowanie przepisów może oznaczać konieczność wycofania z rynku po 2025 r. znacznej liczby bloków węglowych, w szczególności tych, które
nie będą mogły zawrzeć kontraktów długoterminowych przed końcem 2019 r.
Wprost przełoży się to na udział w miksie energetycznym źródeł węglowych,
czyniąc założenia PEP 2040 w tym zakresie niemożliwymi do realizacji.

Integracja rynków energii w UE
Wiodącym ryzykiem związanym z integracją europejskich systemów elektroenergetycznych adresowanym przez PEP jest konieczność zagwarantowania
niezakłóconej pracy i bezpieczeństwa dostaw wewnątrz krajowego systemu
elektroenergetycznego. Jako największy problem w tym zakresie identyfikuje
się nieplanowane przepływy w sieci elektroenergetycznej.
By im przeciwdziałać, proponuje się zwiększanie przepustowości istniejących
połączeń transgranicznych pomiędzy państwami członkowskimi, głównie poprzez ich optymalne wykorzystywanie i znoszenie barier blokujących uczestnikom rynku dostęp do sieci. Projektodawca zwraca uwagę, że może być to trudne do zrealizowania bez budowy nowych linii wysokich napięć wewnątrz krajowego systemu. Oprócz tego zwraca się uwagę na konieczność upowszechnienia podejścia flow-based przy alokacji dostępnych zdolności przesyłowych
oraz instalacji przesuwników fazowych na wymagających tego w połączeniach
transgranicznych.
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Wobec utrzymującej się przez większość roku znaczącej różnicy w hurtowej cenie energii w strefach cenowych, z którymi sąsiaduje Polska,zwiększenie przepustowości połączeń transgranicznych przełoży się na zwiększenie importu
energii elektrycznej do Polski. Należy również zauważyć, że zgodnie z propozycjami Pakietu zimowego pojawi się obowiązek udostępniania połączeń transgranicznych w co najmniej siedemdziesięciu pięciu procentach ich zdolności
przesyłowych. W znaczącym stopniu wpłynie to na umacnianie pozycji Polski
jako importera energii elektrycznej.
W PEP 2040 deklaruje się dążenie do zrealizowania celów strategicznych nakreślonych dla naszego regionu w dziesięcioletnim planie rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym, wydanym przez ENTSO-E, tj. usprawnienia przepływu
na przekroju synchronicznym obejmującym Polskę, Czechy, Słowację i Niemcy oraz zakończenia synchronizacji systemów przesyłowych państw bałtyckich.
Równolegle deklaruje się rozbudowę gazowych połączeń transgranicznych
z państwami sąsiadującymi, skorelowaną z rozwojem krajowej sieci przesyłowej
i rozbudową magazynów gazu. Ma się to przyczynić do uczynienia z Polski regionalnego centrum handlu gazem. Zgodnie z PEP 2040 Polska ma dążyć do budowy bądź rozbudowy połączeń ze Słowacją, Litwą, Czechami, Ukrainą i Danią, ale
również z Niemcami. Rozwój połączenia z Litwą ma długofalowo przyczynić się
do gazyfikacji północno-wschodniej części Polski, a równocześnie wzmocnić integrację energetyczną państw bałtyckich z Europą Zachodnią i Środkową. Jednocześnie otworzy to jednak możliwość importu do Polski gazu z Litwy w ramach
tzw. „rewersu”.
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6. Bezpieczeństwo energetyczne
	i niezależność surowcowa wg PEP 2040
Zapotrzebowanie na węgiel kamienny
a krajowe możliwości wydobycia
W 2017 roku w kraju zużyto 74,6 mln ton węgla kamiennego, przy czym węgla
energetycznego niecałe 61 mln ton. Węgiel energetyczny kierowany był głównie
do energetyki zawodowej, jednostek wytwórczych niezawodowych i przemysłowych oraz gospodarstw domowych. Wartości te we wcześniejszych latach utrzymywały się na podobnym poziomie (zużycie ogółem 74,2 mln ton w 2016 r. i 72,3
mln ton w 2015 r.).

Zużycie węgla kamiennego energetycznego 2015-17
[mln Ton]
mln Mg

2015

2016

2017

Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe

37,5

38,8

39,1

Elektrownie przemysłowe i ciepłownie

7,5

7,5

7,5

Pozostały przemysł, budownictwo i transport

1,5

2,5

1,6

Gospodarstwa domowe, rolnictwo i pozostali odbiorcy

12,0

12,8

12,6

Razem

58,5

61,5

60,7

Źródło: GUS – Zużycie paliw i nośników energii w Polsce, ARE – Rynek węgla energetycznego w Polsce i na Świecie

Szacunkowe prognozy zużycia węgla kamiennego wskazują na możliwość utrzymania poziomu zużycia w granicach ponad 70 mln ton, z czego istotny, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego państwa, jest udział węgla energetycznego. Zapotrzebowanie na ten rodzaj paliwa, w zależności od przyjętych założeń rozwoju sektora elektroenergetycznego,jest szacowane od blisko 60 mln
ton w latach bieżących do około 40 mln ton w perspektywie 2040 roku. Prognoza przedstawiona na rysunku poniżej uwzględnia przewidywane zapotrzebowanie na węgiel kamienny dla energetyki zawodowej, które zostało przedstawiona w projekcie PEP 2040. Założenia „Polityki Energetycznej Polski do 2040
roku”wskazują na kierunek utrzymania udziału węgla w wytwarzaniu energii
elektrycznej na poziomie 60%. W prognozie założono więc zużycie 36 mln ton
węgla w 2025 roku (w elektroenergetyce), 33 mln ton w latach 2030–2035,
aż do wartości 30 mln ton w roku 2040.
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Zużycie węgla kamiennego energetycznego
– prognozy 2019-40 [mln Ton]
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Źródło: Szacunki własne z uwzględnieniem prognozy ME
zawartej w projekcie PEP 2040.

Krajowe wydobycie węgla kamiennego w ostatnich latach systematycznie
spada, jeszcze w 2014 roku liczba kopalń wynosiła 30, a obecnie jedynie 20.
W 2017 roku wydobyto 65,5 mln ton węgla, a w poprzednich latach odpowiednio 4,9 mln ton i 6,7 mln ton więcej.

Wydobycie węgla kamiennego 2015-17
[mln ton]
mln Mg

2015

2016

2017

Wydobycie ogółem

72,2

70,4

65,5

Wydobycie węgla energetycznego

59,2

57,2

53,0

Źródło: ARP – Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla kamiennego w Polsce.
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Ze względu na coraz trudniejsze warunki geologiczne
w kopalniach oraz wysokie zasiarczenie pozyskiwanego na Górnym Śląsku surowca tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się w kolejnych latach. Ponadto przy
spadającym wydobyciu własnym i zużyciu węgla na poziomie ok. 74 mln ton rocznie Polska jest zmuszona do
stałego zwiększenia importu czarnego złota, głównie
z Rosji.
Zasoby przemysłowe wykazane w „Bilansie Zasobów
Złóż Kopalin w Polsce” wskazują na możliwość prowadzenia wydobycia w większości czynnych kopalń węgla kamiennego w horyzoncie czasowym uwzględnionym w polityce energetycznej. Jednakże w niektórych
z nich ciągłość wydobycia może być zagrożona. Sytuacja
ta dotyczy m.in.: KWK Bolesław Śmiały, KWK Sośnica,
KWK Pokój, KWK Bobrek-Piekary.
W raporcie z 2011 roku Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że przy obecnym tempie wydobycia węgla kamiennego w Polsce ze złóż obecnie eksploatowanych oraz
wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 roku.
Wówczas, zgodnie z projektem PEP 2040, w elektrociepłowniach i elektrowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym (istniejących, planowanych i budowanych) ma być produkowanych 99,0 TWh energii wobec 128,8 TWh w 2020 roku. Nawet wzrost udziału alternatywnych źródeł energii nie oznacza jednak, że zakładany spadek udziału węgla w strukturze wytwarzania i mocy elektrycznej wpłynie znacząco na zmniejszenie zużycia surowca. Jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, roczne zużycie węgla kamiennego w Polsce przez elektrociepłownie i elektrownie do 2027 roku
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będzie utrzymywało się na poziomie 36 mln ton rocznie. W następnych latach popyt na węgiel ma nieznacznie spaść, co będzie spowodowane wzrostem znaczenia niskoemisyjnych źródeł wytwórczych. Utrzymanie
popytu na węgiel ME tłumaczy koniecznością pokrycia
luki powstałej przez odstawienie jednostek opalanych
węglem brunatnym.
Szacunkowe prognozy wydobycia, przy założeniu utrzymania bieżącej sytuacji ekonomicznej, wskazują na
możliwość pozyskania blisko 50 mln ton węgla kamiennego energetycznego w najbliższych latach i możliwość
spadku wydobycia po 2030 roku. W prognozie uwzględniono konieczność przeprowadzenia inwestycji odtworzeniowych związanych z utrzymaniem eksploatacji,
jednak nie była brana pod uwagę możliwości uruchomienia nowych kopalń.
W strukturze produkcji energii węgiel będzie stopniowo tracił na znaczeniu m.in. na rzecz gazu ziemnego.
W perspektywie do 2040 roku dotychczasowe proporcje między oboma źródłami ulegną zasadniczej zmianie. Wówczas ilość energii wytwarzanej w elektrowniach węglowych wynosić ma 74,6 TWh (32,18% całkowitej ilości wytworzonej energii), zaś gazowych – 38,0
TWh (16,39%).Rozwój energetyki gazowej wraz z rozwojem pozostałych nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii pozwoli również na zmniejszenie emisyjności energetyki. Według prognoz Ministerstwa Energii w 2040
roku emisja CO2 netto w sektorze elektrowni i elektrociepłowni ma wynieść 394 kg/MWh wobec 863
kg/MWh w 2020 roku.
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Wydobycie węgla kamiennego energetycznego (oraz miałów)
– prognozy 2019-40 [mln Ton]
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wydobycie miałów min
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Źródło: Opracowanie własne

będzie utrzymywało się na poziomie 36 mln ton rocznie. W następnych latach popyt na węgiel ma nieznacznie spaść, co będzie spowodowane wzrostem znaczenia niskoemisyjnych źródeł wytwórczych. Utrzymanie
popytu na węgiel ME tłumaczy koniecznością pokrycia
luki powstałej przez odstawienie jednostek opalanych
węglem brunatnym.
Szacunkowe prognozy wydobycia, przy założeniu utrzymania bieżącej sytuacji ekonomicznej, wskazują na
możliwość pozyskania blisko 50 mln ton węgla kamiennego energetycznego w najbliższych latach i możliwość
spadku wydobycia po 2030 roku. W prognozie uwzględniono konieczność przeprowadzenia inwestycji odtworzeniowych związanych z utrzymaniem eksploatacji,
jednak nie była brana pod uwagę możliwości uruchomienia nowych kopalń.
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W strukturze produkcji energii węgiel będzie stopniowo tracił na znaczeniu m.in. na rzecz gazu ziemnego.
W perspektywie do 2040 roku dotychczasowe proporcje między oboma źródłami ulegną zasadniczej zmianie. Wówczas ilość energii wytwarzanej w elektrowniach węglowych wynosić ma 74,6 TWh (32,18% całkowitej ilości wytworzonej energii), zaś gazowych – 38,0
TWh (16,39%).Rozwój energetyki gazowej wraz z rozwojem pozostałych nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii pozwoli również na zmniejszenie emisyjności energetyki.
Według prognoz Ministerstwa Energii w 2040 roku emisja CO2 netto w sektorze elektrowni i elektrociepłowni
ma wynieść 394 kg/MWh wobec 863 kg/MWh w 2020
roku.
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Przyjęte plany wydobywcze będą mogły być realizowane przy zabezpieczeniu właściwych dla tych działań koncesji. Liczba wydanych koncesji wydobywczych
(stan na 31.06.2018 r.) wynosi blisko 60. Jednakże 2/3
z nich wygasa już w najbliższych trzech latach. Ministerstwo Środowiska podjęło działania związane ze zmianą
ścieżki przedłużania koncesji, jednak należy wziąć pod
uwagę ryzyko związane z utrudnieniami w ich przedłużeniu.
Krajowe wydobycie węgla kamiennego może być podstawą zabezpieczenia dostaw węgla energetycznego
dla krajowych potrzeb, jednak nie będzie ono w stanie zagwarantować pokrycia całkowitego zapotrzebowania na węgiel kamienny (nawet w przypadku maksymalnego wydobycia węgla przy minimalnym zapotrzebowaniu na ten surowiec). W skrajnym przypadku konieczność importu surowca może utrzymywać się na
poziomie 10 mln ton rocznie przez całą trzecią dekadę XXI wieku. Projekt PEP 2040 bierze pod uwagę jedynie zapotrzebowanie elektrowni i elektrociepłowni
bez uwzględnienia zużycia węgla energetycznego w innych jednostkach wytwórczych, przemyśle czy gospodarstwach domowych. Nawet przy spadku zapotrzebowania w tych gałęziach w najbliższych latach można
szacować, że zużycie surowca poza energetyką zawodową wciąż będzie wynosić około 10–15 mln ton rocznie
w analizowanym horyzoncie czasowym.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny
a możliwości wydobycia i importu
z poszczególnych kierunków
Według danych PGNiG w 2017 roku zużycie gazu wyniosło 17,7 mld m sześc. gazu, z czego wydobycie własne to4,5 mld m sześc. Jak wynika z danych Głównego
Urzędu Statystycznego,największy udział w konsumpcji
paliwa miał sektor przemysłu i budownictwa, który odpowiadał za blisko 50% całkowitego zużycia.
Polska zamierza rozwijać potencjał wydobycia gazu zarówno ze złóż krajowych, jak i zagranicznych. W tym
celu PGNiG chce zwiększyć wydobycie m.in. na Podkarpaciu oraz na Morzu Norweskim. W projekcie strategii
energetycznej do 2040 roku wskazano, że oprócz tradycyjnego pozyskiwania gazu ziemnego spodziewany jest
rozwój niekonwencjonalnych metod wydobycia, a także
pozyskiwania gazu z pokładów węglowych. Ma to dodatkowo zwiększyć wykorzystywanie krajowego surowca. Według szacunków odpowiednie techniki miałyby
znaleźć zastosowanie po 2020 roku.
Mimo rozwijania krajowego potencjału wydobywczego
Polska będzie nadal zmuszona do importu surowca. W
2017 roku było to 13,7 mld m sześc., z czego 70% pochodziło z Rosji. Dla porównania w 2015 roku zależność
Polski od Gazpromu wynosiła 90%.

Wydobycie gazu w Polsce
w latach 2015-2017
Wydobycie ogółem

2015

2016

2017

3 967

3 882

3 839

Źródło: PGNiG w liczbach – 2017, s. 24.
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Dostawy gazu ziemnego do Polski z zagranicy
w latach 2013-2017 [mld m3]
2017

9,7

2016

1,7

10,2

2015

8,2

2014

8,1

1

2,3
0,3

1,2
1,2

2013

8,7

2012

9

kierunek
wschodni

0,4
1,6
1,4

LNG

kierunek
zachodni

0,6
0,6

kierunek
południowy

Źródło: Skonsolidowany Raport Roczny GK PGNiG za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, s. 129

Zgodnie z projektem strategii energetycznej szacunkowe zużycie gazu ma
wzrosnąć do 2040 roku do 27,6 mld m sześc. Wzrost ma być napędzany m.in.
dzięki większemu wykorzystaniu LNG i CNG jako paliw alternatywnych w transporcie. Jak wynika z projektu PEP 2040, gaz mógłby się również przyczynić do
przejścia polskiej energetyki na mniej emisyjne źródła wytwórcze.
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Prognozy zużycia gazu
w latach 2020-2040
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Źródło: Projekt Strategii Energetycznej do 2040 roku.

Gaz może stać się również istotnym elementem transformacji polskiego sektora energetycznego i być paliwem przejściowym na drodze zmniejszenia zależności od węgla. Dostrzegają to również autorzy projektu PEP 2040. Ich zdaniem ze względu na warunki ekonomiczno-techniczne gaz ziemny będzie wykorzystywany w kogeneracji oraz blokach gazowo-parowych jako moce rezerwowe, regulacyjne i podszczytowe. Jak zaznaczają autorzy PEP, zużycie
gazu ziemnego w elektroenergetyce będzie rosło do końca lat trzydziestych.
Następnie trend ten ma zostać zahamowany. Głównie ze względu na rozwój
energetyki jądrowej.
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Polska jednak sukcesywnie podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia
zależności od dostaw rosyjskiego gazu. W tym celu PGNiG dywersyfikuje portfel dostaw, podpisując długoterminowe kontrakty na dostawy LNG ze Stanów
Zjednoczonych. To oznacza, że dzięki umowom z amerykańskimi dostawcami
(Cheniere Energy, Venture Capital, Port Arthur LNG) oraz obowiązującemu kontaktowi z Qatargas od 2023 roku PGNiG będzie dysponowało co najmniej 7,45
mln ton LNG, co stanowi ponad 10 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji.
W tym kontekście w PEP 2040 zwrócono uwagę na zdolności importowe, które Polska uzyska po 2022 roku i które pozwolą na to, aby po tej dacie zapewnić sobie bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w ilościach pokrywających
rosnący popyt. Wówczas wygasa bowiem tzw. kontrakt jamalski na dostawy
rosyjskiego gazu, a jednocześnie zostanie uruchomiony gazociąg Baltic Pipe,
który umożliwi dostawy do 10 mld m sześc. gazu rocznie i pozyskiwanie gazu
z kierunku innego niż Rosja. Budowa Baltic Pipe wraz ze zwiększeniem do 2023
roku przepustowości terminalu LNG w Świnoujściu z obecnych 5,5 do 7,5 mld
m sześc. umożliwi Polsce odbiór 17,5 mld m sześc. nierosyjskiego gazu. Tyle
samo wyniosło zużycie gazu w Polsce w 2017 roku. Jeżeli uwzględni się wydobycie krajowe, to można mówić o łącznie ponad 20 mld m sześc. innego surowca niż rosyjski. To pozwoliłoby Polsce na komfort rezygnacji z bezpośrednich zakupów rosyjskiego gazu, a także umożliwiło sprzedaż nadwyżek paliwa do naszych sąsiadów, m.in. na Litwę czy Ukrainę. W tym celu prowadzone są prace
nad budową odpowiedniej infrastruktury przesyłowej z państwami sąsiednimi. Wzmocni to bezpieczeństwo energetyczne państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Surowiec pozyskany zarówno przez terminal LNG w Świnoujściu, jak i przez gazociąg Baltic Pipe może pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku gazu w Polsce
i zapewnić odpowiednie wolumeny do zasilenia nowych bloków, które mogłyby zastąpić starzejące się instalacje opalane węglem. Przedstawiciele strony
rządowej zaznaczają jednak, że Polska nie będzie dokonywała zwrotu w kierunku gazu, a liczba nowych bloków gazowych będzie ograniczona. Tym bardziej,
że potencjał do rozwoju rynku gazu w Polsce wzrośnie po 2022 roku. Nie wia-
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domo dokładnie, w jaki sposób miałby zostać osiągnięty założony na 2040 roku cel 9700 MW zainstalowanych w elektrowniach gazowych. Obecnie w fazie realizacji są dwa projekty gazowe: budowany przez Tauron
i PGNiG blok Elektrociepłowni Stalowa Wola o mocy 449
MW oraz przez PGNiG –o mocy 500 MW. Spółki energetyczne nie wykluczają kolejnych inwestycji w instalacje
gazowe. Polska Grupa Energetyczna rozważa budowę
do trzech bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra
i realizację mniejszych projektów o mocy do 300 MW.
W przeszłości Energa analizowała możliwość budowy
w Grudziądzu bloku o mocy 450 MW. Podobnie Tauron,
który nie wykluczał budowy w Elektrowni Łagisza bloku
o mocy 413 MW. Zgodnie z projektem strategii energetycznej do 2040 roku w elektrowniach i elektrociepłowniach napędzanych gazem ma być zainstalowanych 12
445 MW (ok. 17% wszystkich mocy). Do 2040 roku skumulowane zużycie gazu w tych jednostkach ma wynieść
blisko 110 mld m sześc. Dla porównania do tego czasu
moc zainstalowana w elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym oraz brunatnym,
w tym planowanych oraz budowanych, ma wynieść
13 485 MW (ok. 18,6%).

maga przy tym coraz większego dostępu do infrastruktury sieciowej, aby zapewnić kształtowanie konkurencyjnych energii elektrycznej oraz możliwie jak największą swobodę jej przesyłu. Istotną częścią realizacji tego
procesu jest rozwój połączeń transgranicznych, które
mogą stanowić dodatkowe źródło zaopatrzenia w energię elektryczną.
Polska jako jeden z największych krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem powierzchni i mocy
zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym posiada również rozbudowaną infrastrukturę przesyłową
z państwami ościennymi. Należą do niej połączenia
lądowe z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą oraz
Ukrainą, a także morskie ze Szwecją (SwePol). W przypadku połączenia Polska– Ukraina linia ta pracuje tylko w kierunku importu energii elektrycznej do Polski*.
Kluczowym wskaźnikiem w kontekście bezpieczeństwa
energetycznego i połączeń transgranicznych jest możliwość ich handlowego wykorzystania, zarówno na potrzeby importu, jak i eksportu energii.

Połączenia transgraniczne i możliwości
importu/eksportu energii elektrycznej
Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce jest w przeważającej większości zaspokajane dzięki krajowym mocom wytwórczym, choć w ostatnich latach Polska zmaga się z rosnącym importem. Integracja rynków energii elektrycznej w Unii Europejskich wy-

*

Bez względu na charakter tego połączenia, tj. pracy wydzielonego bloku na Ukrainie na rzecz KSE, jest to istotny
punkt ze względu na rosnący poziom importu w ostatnich latach.
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Obecne maksymalne przepustowości połączeń
Polski z krajami sąsiadującymi
Połączenie

Import

Eksport

Polska – Szwecja

600

300

Polska – Litwa

500

500

Polska – Ukraina

210

-

Polska – Niemcy, Czechy, Słowacja*

500

1800

Źródło: Dane ze strony PSE w 2018 r.: https://www.pse.pl/home

Należy zaznaczyć, że prezentowane w tabeli dane to
wartości maksymalne i dotyczą one głównie roku 2018.
Często wielkości te są znacznie mniejsze, a czasem bliskie lub równe zeru. Dzieje się tak choćby z uwagi na
poziom cen energii lub bilansu mocy zarówno na rynku
krajowym, jak i na rynkach ościennych. Jednakże znacznym utrudnieniem w zakresie optymalnego wykorzystania interkonektorów są m.in. nieplanowe przepływy
mocy, czyli tak zwane przepływy kołowe oraz nieplanowe przepływy tranzytowe. W efekcie polskie połączenia synchroniczne nierzadko są maksymalnie obciążane, co uniemożliwia handlową wymianę energii elektrycznej. W tym kontekście bezpieczeństwo energetyczne jest „naruszone” w dwóch miejscach. W pierwszym– jako uniemożliwienie zakupu energii z krajów sąsiadujących w momentach niedoboru mocy krajowych
i w drugim – poprzez obciążenie KSE przepływami, które tylko obciążają krajowe elementy systemu elektroenergetycznego, nie służąc przy tym krajowym odbiorcom energii w żadnym stopniu. W ostatnim przypadku odbiorcy końcowi w Polsce de facto tracą (dobrobyt
społeczny spada).

*

Niemniej jednak w ostatnich latach podjęte zostały
istotne kroki, które służyły poprawie procesu optymalizacji wykorzystania transgranicznych połączeń energii
elektrycznej. Do najważniejszych należy zaliczyć:
a) uruchomienie stałoprądowego połączenia Polska–
Litwa – grudzień 2015 r.;
b) uruchomienie przesuwników fazowych na jednym
z połączeń Polska– Niemcy oraz wyłączenie drugiego połączenia (północnego) na tej samej granicy (co
istotnie ograniczyło przepływy nieplanowe na tej
granicy) – czerwiec 2016 r.;
c) uruchomienie Polskiego Obszaru Optymalizacji
(PLA) na połączeniach Polski z Litwą i Szwecją – połowa 2017 r.

Ze względu na synchroniczny charakter połączeń oraz istniejący profil techniczny połączenia Polski z Niemcami,
Czechami i Słowacją na chwilę obecnąpowinny być postrzegane jako całość.
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Z uwagi na podjęte powyższe działania zwiększyło się wykorzystanie połączeń
transgranicznych. Dzięki temu od 2015 roku rośnie import energii do Polski,
który wspomaga funkcjonowanie KSE.
Włączenie treści dotyczących obszaru połączeń transgranicznych energii elektrycznej w projekt PEP 2040 jako długoterminowej strategii stanowiącej wytyczne dla zapewnienia niezależności, stabilności i bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej należy traktować z dużym optymizmem.
Stanowi to bowiem jasny sygnał, jak istotne są połączenia transgraniczne
dla sektora energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego Polski.
W celu optymalizacji wykorzystania istniejących połączeń transgranicznych
w projekcie PEP 2040 wskazano:
• budowę brakujących linii wewnątrz systemów krajowych;
• zmianę zasad udostępniania zdolności przesyłowych pomiędzy państwami
członkowskimi UE;
• optymalizację metod udostępniania zdolności przesyłowych poprzez
wprowadzenie FBA (Flow-BasedAllocation);
• instalację przesuwników fazowych,tam gdzie jest to konieczne.
Wydaje się, że są to kluczowe działania wpływające na poprawę wykorzystania istniejących połączeń transgranicznych, biorąc pod uwagę również wskazane projekty usprawnienia przepływu na przekroju synchronicznym – GerPolInvestments/Power Bridge. Niemniej warto podkreślić, że inwestycje sieciowe to działania długoterminowe, natomiast zmiana metody udostępniania
zdolności przesyłowych to działania regionalne niezależne jedynie od Polski.
W tym kontekście można również dodać, że metoda optymalizacji udostępniania zdolności przesyłowych może być różna dla różnych okresów ich udostępniana, to znaczy, że może być inna dla rynku dnia następnego czy rynku
długoterminowego (np. horyzont roczny lub miesięczny). Kwestie te wymagają więc doprecyzowania.
Kolejnym istotnym zagadnieniem poruszonym w ramach projektu PEP 2040
jest synchronizacja systemów przesyłowych państw bałtyckich. Bez wątpienia jest to bardzo istotne działanie ponadnarodowe, które pozwoli państwom
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bałtyckim na przyłączenie się do połączonych systemów elektroenergetycznych Europy kontynentalnej. Ta inicjatywa wraz z rozbudową możliwości importowych i eksportowych z Litwą pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego regionu, a tym samym na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski z punktu widzenia możliwości dywersyfikacji dostaw energii oraz
możliwości pozyskania energii w momentach niedoboru mocy w KSE.
Jednakże wydaje się, że w obecnej propozycji PEP 2040 w zakresie połączeń
transgranicznych brakuje odniesienia do dwóch aspektów. Mianowicie do szerokorozumianej transformacji energetycznej na Ukrainie i chęci synchronizacji z Europą kontynentalną oraz do tzw. „75%” udostępniania mocy na połączeniach według najnowszego pakietu energetycznego „Czysta energia dla
wszystkich Europejczyków”. W przypadku pierwszego zagadnienia należy podkreślić, że Polska powinna być przygotowana na ewentualną synchronizację
Ukrainy z państwami Europy kontynentalnej. Ponadto w PEP 2040 mogłoby
się znaleźć odniesienie do obecnie niefunkcjonującego drugiego połączenia
z Ukrainą i przedstawienie ewentualnych planów zagospodarowania tego interkonektora. W przypadku drugiego zagadnienia, obecnie stanowiącego
główne wyzwanie dla OSP, również warto byłoby dodać opis drogi prowadzącej do osiągnięcia tego celu, czyli do możliwości udostępniania zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych na poziomie ok. 75% mocy technicznych. Trudno jednoznacznie wskazać, czy udostępnianie takiego poziomu
przy obecnej problematyce systemu i przy obecnym modelu rynku jest w ogóle możliwe. Niemniej wydaje się, że ten obszar powinien również zostać zagospodarowany w ramach PEP 2040, gdyż jest to bardzo istotne zagadnienie
w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski.
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7.	Wpływ PEP 2040 na konkurencyjność
	i efektywność polskiej energetyki
Wprowadzenie i kontekst rozważań
Przedstawiona w ramach „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP
2040) struktura mocy wytwórczych oraz struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w bezpośredni sposób prowadzi do pytania o to, jak – w planowanych przyszłych warunkach – może kształtować się konkurencyjność i efektywność krajowej energetyki. Powyższą kwestię warto przeanalizować przede
wszystkim przez pryzmat kierunków polityki klimatyczno-energetycznej Unii
Europejskiej (której kluczowymi elementami są redukcja emisji dwutlenku węgla, rozwój energetyki opartej na OZE oraz poprawa efektywności energetycznej),a także przez pryzmat kosztów wytwarzania energii elektrycznej w systemie. Z punktu widzenia polityki UE proponowana przez PEP 2040 struktura
mocy wytwórczych(Rys. 1) oraz produkcji energii elektrycznej oznacza zasadniczą zmianę jakościową w Polsce.

Struktura mocy zainstalowanej netto
[MWe] w poszczególnych technologiach według PEP 2040
Technologia [MWe]

2020

2025

2030

2035

2040

węgiel brunatny

7 400

7 600

7 600

3 800

węgiel kamienny
gaz ziemny

Struktura

2020

2040

1 500

fotowoltaika

21,0%

27,8%

20 650 19 710 17 830 13 810 11 985

gaz ziemny

6,8%

17,1%

10 230 12 445

węgiel kamienny

49,2%

16,5%

5 600

wiatr

15,2%

15,3%

Tendencja

2 850

3 520

6 900

0

0

0

900

5 200

10 200 15 200 20 200

atom

0,0%

7,7%

wiatr

6 400

7 000

10 600

8 200

11 100

inne źródła (w tym rez.)

1,0%

7,5%

pozostałe oze

3 400

3 800

4 100

4 300

4 300

pozostałe oze

8,1%

5,9%

400

470

470

4 060

5 470

węgiel brunatny

17,6%

2,1%

42 000 47 300 57 700 62 400 78 600

razem

100,0%

100,0%

atom
fotowoltaika

inne źródła (w tym rez.)
razem

2 800

Źródło: opracowanie własne na podstawie PEP 2040
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Według zamierzeń PEP 2040 w roku 2040 technologią wiodącą pozostanie
węgiel kamienny, z którego wytwarzane będzie ok. 27,1% energii elektrycznej w Polsce (zmniejszenie o ok. 18,0 pkt. proc., tj. o ok. 39,9% względem
roku 2020). Drugie miejsce– w roku 2020 zajmowane przez węgiel brunatny
– w roku 2040 przypadnie technologiom wiatrowym. Na trzecim miejscu uplasuje się wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł atomowych (ok. 17,9%),
w następstwie których pojawi się gaz ziemny (ok. 16,4%) oraz fotowoltaika
(ok. 8,6%). W roku 2040 marginalne znaczenie odgrywać będzie węgiel brunatny (ok. 5,0%) oraz technologie inne niż wymienione wcześniej (niecałe
1,0% produkcji).

Struktura produkcji energii elektrycznej
[TWh] w poszczególnych technologiach według PEP 2040
Technologia [MWe]

2020

2025

2030

2035

2040

węgiel brunatny

54,3

58,4

56,9

30,3

węgiel kamienny

74,5

73,8

67,4

gaz ziemny

9,5

15,8

atom

0,0

fotowoltaika

Struktura

2020

2040

11,7

fotowoltaika

45,2%

27,1%

69,0

62,9

gaz ziemny

8,9%

18,5%

19,0

34,7

38,0

węgiel kamienny

0,0%

17,9%

0,0

0,0

20,8

41,5

wiatr

5,8%

16,4%

0,8

4,8

9,6

14,7

19,9

atom

0,5%

8,6%

wiatr

14,7

16,0

30,8

28,2

42,9

inne źródła (w tym rez.)

5,8%

5,6%

pozostałe oze

9,5

11,0

14,1

15,9

13,0

pozostałe oze

32,9%

5,0%

inne źródła (w tym rez.)

1,7

2,0

2,0

2,0

1,9

węgiel brunatny

1,0%

0,8%

165,0

181,8

199,8

215,6

231,8

100,0%

100,0%

razem

Tendencja

razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie PEP 2040
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Przedstawione powyżej planowane zmiany w strukturze mocy oraz wytwarzania energii elektrycznej pozwalają sformułować pytanie o wpływ PEP 2040 na
konkurencyjność i efektywność krajowej energetyki. Kwestię tę warto rozpatrzeć przede wszystkim przez pryzmat systemowego (krańcowego) kosztu wytwarzania energii elektrycznej, który istotnie determinuje poziom cen tego
medium w gospodarce (ceny rynku hurtowego i detalicznego). Jednocześnie
należy zaznaczyć, że koszt wytwarzania energii elektrycznej można rozpatrywać w perspektywie krótkoterminowej (tzw. short-run marginal cost, SRMC)
oraz długoterminowej (tzw. long-run marginal cost, LRMC, uwzględniający
koszty zmienne oraz kapitałowe, będący w zasadzie kosztem LCOE, którego
istotę omówiono wcześniej w Rozdziale 4), gdzie dla analiz o horyzoncie PEP
2040 bardziej właściwe wydaje się spojrzenie długoterminowe. W tym kontekście systemowy koszt wytwarzania jest pochodną kilku kluczowych czynników, takich jak:
a) sprawność wytwarzania, determinowana przez wiek i stan techniczny
urządzeń wytwórczych;
b) koszty paliwa oraz koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2);
c) nakłady kapitałowe związane z inwestycją w dany rodzaj technologii wytwarzania i kwestia zwrotu/rentowności inwestycji.

Istniejące i planowane konwencjonalne elektrownie węglowe
oraz rozwój energetyki gazowej
Przewidywana przez PEP 2040 zmiana polskiego miksu wytwórczego pozwala domniemywać, że dotychczasowy park maszynowy w elektrowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym, w przeważającej mierze oparty o urządzenia pracujące przez ponad 30 lat, zostanie wycofany z uwagi na wiek lub
uwarunkowania środowiskowe (m.in. unijna dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych i tzw. konkluzje BAT), a jednocześnie stopień zastąpienia nowymi
instalacjami będzie nieznaczny.
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Struktura wiekowa urządzeń wytwórczych
w elektrowniach cieplnych zawodowych w Polsce w 2017 roku

kotły
turbozespoły

5,3%

5,5%

do 5 lat

5,9%

7,5%

6-10 lat

6,4%

5,3%

11-15 lat

7,5%

6,9%

16-20 lat

2,8%

5,5%

21-25 lat

2,3%

3,6%

26-30 lat

69,8% 65,7%

ponad 30 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie
„Statystyka elektroenergetyki polskiej 2017”, Agencja Rynku Energii

Według zamierzeń PEP 2040 poziom istniejących mocy opalanych węglem kamiennym spadnie z ok. 12,7 GWe w roku 2020 do ok. 3,1 GWe w roku 2040,
podczas gdy nowe moce opalane tym paliwem doświadczą w zasadzie symbolicznego przyrostu (z poziomu ok. 2,5 GWe w roku 2020 do poziomu ok. 3,4
GWe w roku 2040, z czego owe 900 MWe przyrostu dokona się między rokiem
2020 a 2025 za sprawą planowanej budowy Elektrowni Ostrołęka C). Po 2025
roku PEP 2040 nie przewiduje powstania nowych mocy na węglu kamiennym.
Powyższe zjawiska spowodują, że w roku 2040 węgiel kamienny dostarczać
będzie ok. 27,1% energii elektrycznej, co przy wskazanym wcześniej marginalnym znaczeniu węgla brunatnego (ok. 5,0%) skutkować będzie koniecznością
uzupełnienia polskiego miksu energetycznego innymi technologiami, a jednocześnie wzmocni pytanie o konkurencyjność i efektywność polskiej elektroenergetyki rozpatrywane przez pryzmat systemowego kosztu wytwarzania.
Analiza PEP 2040 pozwala wnioskować, że technologią cieplną, która w pewnym stopniu zastąpi moce węglowe, będzie produkcja energii elektrycznej
w oparciu o źródła opalane gazem ziemnym. Ich moc zainstalowana w roku
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Szacunkowe koszty zmienne wytwarzania
w źródłach na węgiel kamienny i gaz
Parametr

Jednostka miary

Węgiel

Węgiel

Gaz

Sprawność netto

[%]

35%

40%

58%

Paliwo

[PLN/GJ]

11,3

11,3

27,0

CO2

[EUR/Mg]

25,0

25,0

25,0

EURPLN

[-]

4,3

4,3

4,3

Emisyjność CO2

[Mg/MWh]

0,961

0,841

0,345

Szacowany koszt zmienny wytwarzania

[PLN/MWh]

219,6

192,1

204,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
giełdy EEX oraz TGE

2040 ma osiągnąć ok. 12,4 GWe (względem ok. 2,9
GWe w roku 2020), co umożliwi produkcję ok. 38,0
TWh rocznie (względem ok. 9,5 TWh w roku 2020).
Z uwagi na parametry techniczne można domniemać,
że źródła gazowe pozwolą nie tylko na uzupełnienie
bilansu mocy i energii, ale przede wszystkim zapewnią elastyczność potrzebną do bilansowania systemu
w znacznej mierze opartego o źródła zależne od warunków pogodowych, cechujące się nieciągłym charakterem produkcji (wiatr, fotowoltaika).
Odnosząc się do kwestii efektywności ekonomicznej
źródeł gazowych, warto wspomnieć, że przy obecnych
warunkach cenowych szacowane koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej w układach gazowo-parowych są porównywalne do wielu jednostek węglowych*. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu cen
uprawnień do emisji CO2 niwelującego różnice w po-

*

ziomach cen paliw (historycznie, przy niskich poziomach cen CO2, tj. poniżej 10 EUR/t., wytwarzanie energii elektrycznej z gazu ziemnego w Polsce było znacząco droższe z uwagi na koszt paliwa), a jednocześnie,
z uwagi na wzrosty cen hurtowych energii w ostatnich
miesiącach, rentowność źródeł gazowych (tzw. spread) uległa znaczącej poprawie (rysunek powyżej). Biorąc pod uwagę fakt, że unijna polityka klimatyczna dąży
do utrzymania wysokich poziomów cen uprawnień do
emisji (jako instrumentu mającego stymulować odchodzenie od spalania węgla), rozwój źródeł gazowych
w dłuższej perspektywie wydaje się posiadać uzasadnienie fundamentalne, które wzmacniane jest niższym
kosztem inwestycyjnym na jednostkę mocy, a także
mniej skomplikowanym procesem budowy i eksploatacji źródeł gazowych.

Szacowany koszt wytwarzania w źródle gazowo-parowym to ok. 205 PLN/MWh, natomiast dla węgla
kamiennego to ok. 220 PLN/MWh dla jednostek o niższej sprawności oraz ok. 190 PLN/MWh dla jednostek o wyższej sprawności.
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Ścieżka mocy i produkcji z elektrowni wiatrowych offshore
według PEP 2040
Morska energetyka wiatrowa
w świetle PEP 2040

2020

2025

2030

2035

2040

moc [mwe]

0,0

0,0

4 600,0

6 100,0

10 300,0

produkcja [twh/a]

0,0

0,0

17,1

23,3

41,1

Tendencja

Źródło: opracowanie własne
na podstawie PEP 2040

Farmy wiatrowe na morzu i na lądzie
oraz popularyzacja fotowoltaiki a systemy wsparcia
Zgodnie z prezentowanymi przez PEP 2040 założeniami odnośnie do produkcji energii elektrycznej w roku 2040 drugą technologią po jednostkach opalanych węglem kamiennym ma być technologia wiatrowa, która w bilansie
energii dostarczać będzie 42,9 TWh(ok. 18,5% łącznej produkcji energii elektrycznej w Polsce), co zasadniczo wpisuje się w kierunki unijnej polityki klimatycznej. Według PEP 2040 po roku 2030 planowany jest dynamiczny przyrost
mocy oraz produkcji w źródłach zlokalizowanych na morzu (tzw. offshore),
co ilustruje rysunek powyżej.
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Ścieżka mocy i produkcji z elektrowni wiatrowych onshore
według PEP 2040
Lądowa energetyka wiatrowa
w świetle PEP 2040
moc [mwe]
produkcja [twh/a]

2020

2025

2030

2035

2040

6 400,0

7 000,0

6 000,0

2 100,0

800,0

14,7

16,0

13,7

4,9

1,8

Źródło: opracowanie własne
na podstawie PEP 2040

Jednocześnie analiza zapisów PEP 2040 pozwala zauważyć, iż na przestrzeni dekady 2020–2030 zarówno moc, jak i produkcja w przypadku elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na lądzie (tzw. onshore) w zasadzie nie ulegną zmianom, natomiast po roku 2030 lądowe elektrownie wiatrowe zostaną
praktycznie wycofane z użytkowania. Spowoduje to wycofanie z systemu ok.
6,0 GW mocy zainstalowanej. Wraz z zakończeniem okresu eksploatacji obecnie funkcjonujących farm wiatrowych można by umożliwić tzw. „repowering”
(odnowienie mocy wytwórczych w postaci nowych urządzeń) – ewentualnie
poprzedzony konsultacjami społecznymi.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że od czasu realizacji pierwszych instalacji elektrowni wiatrowych w Polsce dokonał się postęp technologiczny, który umożliwia w tych samych lokalizacjach projektowych, kilkakrotnie wyższy uzysk energii (produkcja netto). Przekłada się to na około 2,5 krotny wzrost współczynnika wykorzystania mocy, który w korzystnych warunkach może przekroczyć 40%.
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Zgodnie z zapisami PEP 2040 w roku 2040 fotowoltaika (PV) będzie dominującą technologią pod względem mocy zainstalowanej (ok. 20,2 GWe względem
ok. 72,6 GWe w systemie), natomiast w ujęciu produkcji zajmie piąte miejsce,
z udziałem ok. 8,6% (ok. 19,9 TWh względem ok. 231,8 TWh produkcji w systemie), co wynika z faktu, że w porównaniu do innych technologii fotowoltaikę cechuje relatywnie niski współczynnik wykorzystania mocy (od ok. 10,1%
w 2020 roku do ok. 11,2% w 2040 roku według PEP 2040). Niewątpliwą zaletą fotowoltaiki jest większa stabilność i przewidywalność generacji, a także
możliwość istotnego wpływania na obniżanie cen energii elektrycznej w szczytach zapotrzebowania. Rozwój tej technologii wpisuje ją w ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE. Profil generacji fotowoltaiki jest kluczowy, biorąc pod uwagę rokrocznie wzrastające szczytowe zapotrzebowanie na energię
elektryczną latem (głównie z uwagi na klimatyzację) oraz statystycznie mniejszą wietrzność w okresie letnim niż zimowym.
W kontekście postawionego wcześniej pytania o konkurencyjność i efektywność polskiej elektroenergetyki w horyzoncie 2040 roku warto odnieść się do
wyników ostatnich aukcji OZE, przeprowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) w listopadzie 2018 roku.
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Wyniki aukcji OZE na tle kosztów wytwarzania w elektrowniach
na węglu kamiennym oraz cen energii elektrycznej w szczycie notowanych na TGE
Kategoria

[PLN/MWh]

Komentarz

Średnia cena energii elektrycznej z instalacji wykorzystujących energię wiatru lub promieniowania słonecznego, o
mocy większej niż 1 MWe

196,2

Aukcja AZ/6/2018

Szacowany średni koszt zmienny wytwarzania w elektrowniach opalanych węglem kamiennym

219,6

Obliczenia własne, sprawność wytwarzania netto rzędu
35%, cena węgla kamiennego (indeks PSCMI_1) na poziomie ok. 11,3 PLN/GJ, cena uprawnień do emisji CO2
na poziomie ok. 25,0 EUR/Mg

Średnia cena energii z instalacji wykorzystujących energię
wiatru lub promieniowania słonecznego, o mocy mniejszej
niż 1 MWe

352,3

Aukcja AZ/9/2018

Średnia cena kontraktu PEAK5_Y-19 za okres październik
2018-grudzień 2018, ważona wolumenem obrotu

377,7

Obliczenia własne na podstawie
danych TGE

Źródło: opracowanie własne
na podstawie danych TGE oraz URE

Rezultaty aukcji AZ/6/2018 pokazały, że średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez źródła wiatrowe lub fotowoltaiczne pracujące na większą skalę potrafi być konkurencyjna względem energii generowanej z węgla kamiennego. Jednocześnie wyniki aukcji AZ/9/2018 pokazują, że energia pochodząca z instalacji wiatrowych lub fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 1 MWe
– co prawda droższa niż z analogicznych źródeł o większej skali – jest konkurencyjna względem energii szczytowej będącej przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).
Powyższe zjawisko konkurencyjności ekonomicznej wpisuje się w tendencje
globalne oraz europejskie, które obrazowane są odpowiednio przez dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) oraz przez Instytut Fraunhofera i World Nuclear Association w zakresie wskaźnika LCOE.
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Globalne tendencje w zakresie średnich kosztów LCOE [PLN/MWh]
dla technologii opartych o paliwa kopalne oraz OZE (wiatr, fotowoltaika)
1 600
1 400

PV
wiatr offshore
wiatr onshore
zasięg LCOE dla technologii
opartych o paliwa kopalne

1350

1 200
1 000
800
600
400

654
375

387

301

200

215

0
2010

2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie Renewable Power Generation Costs in 2017,
Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) oraz Wind Energy Europe

Analizując kwestię proponowanego przez PEP 2040
rozwoju OZE w Polsce, nie sposób nie poruszyć kwestii systemu wsparcia, który jest podstawowym instrumentem pozwalającym na stymulowanie działań inwestycyjnych. W Polsce funkcjonują obecnie dwa systemy
wsparcia rozwoju OZE – system aukcyjny oraz system
zielonych certyfikatów, przy czym nowe instalacje (tj.
wytwarzające energię elektryczną począwszy od 1 lipca 2016 r.) objęte są wyłącznie systemem pierwszym.
System aukcyjny pozwala na zakontraktowanie wytwarzania energii elektrycznej w horyzoncie roku 2035
po znanej dla wytwórcy cenie, stąd można przyjąć,

*

że jego kształt – z pewnymi modyfikacjami – zostanie
utrzymany, tym bardziej, że pozwala on na wyeliminowanie ryzyka gwałtownej zmiany ceny, co było cechą
systemu certyfikatów.
Szacowane w PEP 2040 skumulowane prawie 250 mld
PLN inwestycji w nowe moce wytwórcze OZE to dla
polskiej gospodarki znaczny impuls inwestycyjny, biorąc pod uwagę efekty mnożnikowe: bezpośrednie, pośrednie oraz indukowane*. Ponadto taka skala inwestycji może istotnie kontrybuować w rozwoju krajowego
przemysłu, np. w aktywizacji przemysłu stoczniowego-

Efekty bezpośrednie – związane bezpośrednio z inwestycjami w sektorze morskiej energetyki wiatrowej.
Efekty pośrednie – związane z powstawaniem trwałych związków gospodarczych między deweloperami a ich kooperantami
(np. rozwój podmiotów pełniących rolę stałych dostawców lub odbiorców).
Efekty indukowane – polegają na wtórnym popycie zgłaszanym przez gospodarstwa domowe w wyniku wzrostu dochodów,
które zawdzięczają interakcji sektorów, w których pracują z sektorami rozwiniętymi po impulsie inwestycyjnym.
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Porównanie kosztów LCOE [PLN/MWh] dla technologii
opartych o paliwa kopalne, atom oraz OZE (wiatr, fotowoltaika)
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* Szacunek na podstawie danych World NuclearAssociation dla Francji i Finlandii
Źródło: opracowanie własne na podstawie LevelisedCosts of Electricity. Renewable Energy Technologies,
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, World Nuclear Association

(w przypadku morskiej energetyki wiatrowej), co pokazują przykłady Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Danii.
Według PEP 2040 potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku jest oceniany na ponad 10 GW w perspektywie do 2040 r. Wnioski z modelu przepływów
międzygałęziowych z 2016 r. wskazały, że realizacja potencjału 6 GW mocy zainstalowanej morskich farm wiatrowych przyczyniłaby się do wygenerowania dodatkowych 60 mld zł w perspektywie 15–20 lat: 21 mld zł
to wpływ bezpośrednich inwestycji, 22 mld zł to wpływ
pośredni, natomiast kolejne 17 mld zł to efekt indukowany. Skala popytu inwestycyjnego może być szansą na
rozwój krajowych przedsiębiorstw, zwłaszcza że wiele
z nich jest obecnych w łańcuchach dostaw dla farm wia-
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trowych na Morzu Północnym. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. szacuje, że ponad 100 podmiotów (w tym
spora część z udziałem Skarbu Państwa) może być potencjalnie zaangażowanych w całym łańcuchu dostaw
dla farm wiatrowych na Bałtyku. Stąd wkomponowanie rozwiązań tzw. local content w procesie budowy nowych instalacji OZE zdeterminuje zakres korzyści, które
może uzyskać polska gospodarka. Skuteczne, mając na
względzie obecność na jednolitym rynku UE, rozwiązania wypracowała w tym zakresie Wielka Brytania, z sukcesem rozwijając krajowy przemysł w oparciu o morską energetykę wiatrową. Po prawie 20 latach w 2017
r. 48% (5 p.p. wzrostu w ciągu 2 lat) wydatków inwestycyjnych na morską energetykę wiatrową zostało ulokowanych w firmach brytyjskich.
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O ile zatem rozwój fotowoltaiki i morskiej energetyki
wiatrowej w horyzoncie 2040 roku posiada uzasadnienie ekonomiczne, a także regulacyjne (system wsparcia), o tyle planowana rezygnacja z rozwoju energetyki wiatrowej on-shore wydaje się być zastanawiająca
w świetle przedstawionych powyżej trendów w zakresie LCOE. Można domniemać, że wstrzymany rozwój energetyki wiatrowej w PEP 2040 jest m.in. pokłosiem obecnej bariery w postaci ustawy odległościowej.
Warto podkreślić, że długoterminowe stabilne regulacje prawne w zakresie technologii OZE są konieczne
dla stabilizacji inwestycji w tym obszarze i przyciągnięcia nowych inwestorów, również zagranicznych, którzy
w ostatnich latach, z uwagi na niekorzystny klimat legislacyjny dla OZE w Polsce, znacząco zmniejszyli swoje zaangażowanie w polskim sektorze energetycznym.

Rozwój energetyki nuklearnej w świetle
polityki UE oraz możliwości finansowania
projektu elektrowni jądrowej
Oprócz wskazanych powyżej technologii wytwarzania
istotne miejsce w polskim miksie energetycznym ma
zajmować energetyka atomowa, której moc zainstalowana w roku 2040 ma wynieść 5,6 GWe, a ilość wytworzonej energii – ok. 41,5 TWh. Pomimo wielu zalet
rozwój energetyki nuklearnej wciąż budzi wiele kontrowersji wśród społeczeństwa.
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Unia Europejska pozostawia krajom członkowskim dowolność co do uwzględniania energetyki atomowej
w miksie energetycznym. O ile niektóre kraje unijne
zdecydowały się na stopniowe odejście od atomu (Belgia, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Szwecja, Włochy),
o tyle pewna liczba krajów (Finlandia, Francja, Słowacja) buduje lub bierze pod uwagę(Bułgaria, Czechy, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania) budowę elektrowni nuklearnych. Jednocześnie
warto nadmienić, że opublikowany przez Komisję Europejską w listopadzie 2018 roku dokument „Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja
strategiczna dla prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie gospodarki” wskazuje,
że energetyka atomowa może dostarczać ok. 15% energii elektrycznej w roku 2050 (OZE mają dostarczać ok.
80% energii elektrycznej).
Oprócz kwestii bezpieczeństwa oraz polityki kluczowym
czynnikiem decyzyjnym w zakresie rozwoju energetyki
atomowej jest kwestia finansowania inwestycji. Według
danych World Nuclear Association (WNA) pierwotny
koszt budowy 1 MWe elektrowni atomowej to zakres
od ok. 4,3 mln USD/MWe (elektrownia Flamanville we
Francji) do ok. 4,5 mln USD/MWe (elektrownia Olkiluoto w Finlandii), co pozwala szacować, że budowa 5,6
GWe w ramach polskiej energetyki jądrowej może kosztować ok. 92,0 mld PLN. Niemniej jednak WNA zwraca
także uwagę na to, że w toku budowy koszt zazwyczaj
wzrasta (do ok. 6,5 mln USD/MWe w przypadku Flamanville i 7,1 mln USD/MWe w przypadku Olkiluoto), co
w przypadku Polski może oznaczać łączne nakłady na
poziomie 143,0 mld PLN. Wydatki na energetykę jądrową w przeliczeniu na inne rodzaje technologii obrazuje
poniższy wykres.
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Szacunkowa moc zainstalowana w różnych technologiach
możliwa do wybudowania za wartość nakładów na polską energetykę atomową

NAKŁADY 92,0 MLD PLN
NAKŁADY 143,0 MLD PLN

50,5
32,5
23,8
15,3
5,6

22,2
14,3
6,8

5,6

ATOM

GAZ

PV

WIATR ONSHORE

10,6

WIATR OFFSHORE

Źródło: opracowanie własne na podstawie Renewable Power Generation Costs in 2017, Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) Wind Energy Europe
oraz https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/567/12305752/12474834/12474835/dokument319334.pdf

W kwestii nakładów inwestycyjnych źródła atomowe są jedną z najdroższych
technologii, która jednak w toku eksploatacji pozwala na produkcję energii
elektrycznej po relatywnie niskim, choć nie najniższym, koszcie. Aczkolwiek
rozwój energetyki jądrowej oznacza w pewnym stopniu uzależnienie od technologii oraz paliwa z importu (podobnie jak w przypadku rozwoju energetyki gazowej w kwestii paliwa). Warto podkreślić, że odchodząc od energetyki węglowej, w dłużej perspektywie Polska będzie zmuszona zastąpić ją nową
technologią pracującą w podstawie. Bez wielkoskalowego komercyjnego rozwoju magazynów energii lub przetwarzania energii elektrycznej na inną formę energii, np. energię cieplną, źródła fotowoltaiczne oraz wiatrowe nie będą
w stanie spełnić wymagań bezpiecznej pracy systemu i zachowania ciągłości
dostaw. Wydaje się, że energetyka jądrowa lub gazowa może być obecnie jedynym rozwiązaniem.
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Konkluzje odnośnie do kosztów wytwarzania
Postęp techniczny w dziedzinie energetyki odnawialnej w dłuższym okresie
prowadzi do spadku uśrednionego kosztu wytwarzania energii elektrycznej
(LCOE). Jednak w ujęciu długoterminowego kosztu krańcowego (LRMC) - będącego w uproszczeniu sumą kosztu zmiennego i amortyzacji poniesionych w
przeszłości nakładów inwestycyjnych - biorąc pod uwagę skalę nakładów inwestycyjnych szacowanych w PEP 2040 na budowę nowych mocy wytwórczych (ok. 361,1 – 397,6 mld PLN), jak również uwzględniając spodziewane
wzrostowe trajektorie kosztów paliw i uprawnień do emisji CO2 (domniemanie na podstawie historii notowań; PEP 2040 nie przedstawia szczegółowych
ścieżek cenowych), nieuniknioną tendencją na najbliższe lata wydaje się być
wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej.
Na potrzeby opracowania polityki energetycznej warto, aby w możliwie dokładny i weryfikowalny sposób przeprowadzone zostało modelowanie oraz
optymalizacja miksu energetycznego, który przy założonych warunkach brzegowych pozwala na zminimalizowanie długoterminowego kosztu wytwarzania. Kluczowymi warunkami brzegowymi powinny być co najmniej:
a) dochowanie parametrów bezpiecznej pracy systemu (odpowiednie wartości rezerwy);
b) stopień wypełnienia celu OZE, definiowanego przez politykę klimatycznoenergetyczną Unii Europejskiej;
c) poziom nakładów inwestycyjnych związanych z budową nowych mocy;
d) poziom kosztów zmiennych wytwarzania, zależnych głównie od kosztów
paliw i uprawnień do emisji CO2.
W aktualnej wersji PEP 2040 nie przedstawiono szczegółowych założeń przyjętych do jej opracowania, stąd trudno podjąć polemikę na temat przedstawionej ścieżki kosztu wytwarzania. Dopiero pełna informacja pozwoliłaby
kompleksowo ocenić konkurencyjność i efektywność polskiej elektroenergetyki w ramach wizji przyszłości, którą prezentuje PEP 2040.
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PEP 2040 w kontekście potencjalnych technologii przyszłości
– mechanizm DSR, technologie magazynowania energii, SMR,
rozwój elektromobilności, energetyki prosumenckiej
oraz węzłowego modelu sieci i rynku energii
Oprócz zaprezentowanych wcześniej planowanych zmian w zakresie struktury miksu mocowego i energetycznego PEP 2040 wskazuje także na rozwój
w zakresie technologii magazynowania, elektromobilności, infrastruktury sieciowej, zwiększenie roli konsumenta/prosumenta oraz zmianę architektury
rynku energii.
Bez wątpienia, biorąc pod uwagę planowane zmiany w miksie energetycznym
– oparcie znaczącej jego części o źródła OZE (wiatr, PV) – rozwój instalacji magazynowania odgrywa pierwszorzędne znaczenie. Należy jednak zaznaczyć,
że w skali świata magazynowanie jest jednym z najmłodszych zjawisk, stąd racjonalne wydaje się założenie, że rozwój magazynowania w Polsce powinien
przebiegać w oparciu o najlepsze światowe praktyki w tym zakresie.
Zarówno OSD, jak i OSP powinny czynnie uczestniczyć w rozwoju energetyki prosumenckiej. Brak odpowiedniego poziomu wykorzystania sieci to brak
przychodów dla operatorów, prowadzący do problematyki utrzymania systemu. Wobec rozwijającego się trendu należy odpowiedzieć na pytanie: w co
warto inwestować, w nowe sieci czy w rozwiązania lokalnego bilansowania?
Do podjęcia tego typu decyzji konieczna byłaby również analiza kosztów rozwoju sieci. Wydaje się, że są takie zagadnienia, które powinny znaleźć swoje
miejsce w PEP 2040, a których obecnie brakuje.
Rozwój magazynowania oraz sieci SN nierozerwalnie wiąże się z rozwojem
elektromobilności. Choć zjawisko to nie jest jeszcze w Polsce tak zaawansowane jak w Chinach, USA, Norwegii czy Holandii, to bardzo ambitny cel miliona samochodów elektrycznych w roku 2025 pokazuje, że Polska w najbliższych latach będzie koncentrować się na rozwoju tego typu transportu. Priorytet ten wpływał będzie z jednej strony na potrzebę rozwoju sieci dystrybucyjnej (średniego i niskiego napięcia), a z drugiej strony na sposób rozwoju magazynowania energii elektrycznej w Polsce (baterie samochodów elektrycznych mogą stanowić istotny zasób pozwalający na magazynowanie i oddawanie znacznej ilości energii).
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Ze zjawiskiem magazynowania energii wiąże się kwestia zarządzania popytem na energię elektryczną (tzw.
DSR), a także kwestia elektrochłonności. W świetle polityki klimatyczno-energetycznej UE świadome zwiększanie efektywności energetycznej (redukcja elektrochłonności) jest kluczowym priorytetem, stąd wydaje
się, że działania PEP 2040 nakierowane na świadome
zarządzanie zużyciem energii powinny być równie ważne jak działania związane ze zmianami miksu wytwórczego i redukcją emisji, ponieważ to zużycie energii warunkuje strukturę miksu (wymagany poziom mocy i rezerwy, rodzaje technologii, poziom produkcji) i jego
emisyjność.
Zmiany w zakresie zużycia energii elektrycznej (efektywność energetyczna) oraz zmiany miksu wytwórczego i infrastruktury sieciowej, mających za zadanie odpowiadać na zgłaszane przez odbiorców zapotrzebowanie, finalnie prowadzić powinny do zmiany architektury rynku energii i/lub mocy. Naczelną zasadą powinno być zachowanie jak największej transparentności
w zakresie zasad regulujących funkcjonowanie różnych
segmentów rynku, jak również w zakresie informacji
dostępnej dla uczestników (wytwórców, pośredników,
prosumentów/konsumentów). Jak największa przejrzystość pozwoli na podejmowanie możliwie najlepszych
decyzji w oparciu o dane i analitykę, co w efekcie pozwoli na bieżącą analizę i optymalizację kosztów funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce.
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W ideę generacji rozproszonej bardzo dobrze wpisują się także, niestety również nie uwzględnione w PEP
2040, inwestycje w moce wytwórcze największych
polskich firm (m.in. PKN Orlen, KGHM), które stawiają na autogenerację a dodatkowo, inwestując w wysokosprawne technologie kogeneracyjne, są w stanie zapewnić dostawy energii elektrycznej i ciepła lokalnym
społecznościom.
W projekcie PEP 2040 jest niedostatecznie uwzględniona, a w wielu obszarach wręcz pominięta, kwestia
efektywności energetycznej i udział energii odnawialnej w polskich budynkach, co jest kluczowym zagadnieniem w planowaniu przyszłej polityki energetycznej
Polski. W przedstawionym projekcie brakuje uwzględnienia i wsparcia budownictwa w zakresie wdrażania
realizacji budynków około zeroenergetycznych. Nie jest
wzięto pod uwagę również ścieżki całkowitego odejścia
od stosowania paliw kopalnych w budynkach do roku
2050, założonej w znowelizowanej dyrektywie efektywności energetycznej budynków EPBD oraz z uwagi na
coraz trudniejszą dostępność niskozasiarczonego węgla
w Polsce. Praktycznie pominięta jest kwestia wymogu
udziału OZE w nowych i istniejących budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.
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8.

Ryzyka
Kluczowe ryzyka związane z realizacją PEP 2040
• ryzyko finansowe:
- zapewnienie finansowania dla inwestycji (np. dla ewentualnej budowy EJ);
- ewentualne kary od strony UE za emisje (opłaty za zakup uprawnień) i za niewykonanie
zobowiązań – celów unijnych dla Polski (np. cel OZE);
• ryzyko wykonawcze:
- opóźnienia w fizycznej realizacji inwestycji (deficyty na rynku budowlanym);
- przekroczenie budżetu projektu (w przypadku ewentualnej budowy EJ) lub kłopoty z jakością wykonania;
- niezrealizowanie wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną zakładanego przez
PEP 2040 może wygenerować ryzyko braku miejsca w systemie elektroenergetycznym
dla technologii jądrowej przed 2040 rokiem (zakładając, że rozwój OZE będzie stanowił
zachętę dla rozwoju mocy elastycznych);
• ryzyko organizacyjne:
- ogólna organizacja i zarządzanie;
- kompetencje osób nadzorujących tworzenie i wykonanie PEP 2040 (ryzyko wynikające z nepotyzmu politycznego zamiast zatrudniania bezstronnych/bezpartyjnych specjalistów);
- brak przejrzystych informacji, brak analityki i modelowania;
- brak identyfikacji ryzyka, brak dyskusji o ryzykach, brak zarządzania ryzykiem;
•
-

ryzyko społeczno-gospodarcze:
możliwy blackout (jak w sierpniu 2015);
koszty gospodarcze i społeczne wynikające z ewentualnego braku dostaw energii;
ryzyko utraty niezależności energetycznej.
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9.

Rekomendacje

1. Należy liczyć pieniądze w energetyce. Na wstępie trzeba odwrócić logikę myślenia o elektroenergetyce i cieple.
Dobrym do tego sposobem jest uporządkowanie źródeł wytwarzania zgodnie z tak zwanym merit order. Oznacza to, że w pierwszej kolejności wykorzystywane są źródła, które mają najmniejszy koszt krańcowy.
2.	Koszty w energetyce. Przeprowadzenie zmiany miksu w kierunku nisko i zeroemisyjnym powinno wykorzystywać przewagi konkurencyjne Polski, które możemy wykorzystać aby transformacja odbyła się po rozsądnych kosztach. Należy ograniczyć wypływ gotówki z polskiej gospodarki bezpośrednio i pośrednio trafiającej do
państw, które prowadzą wobec Polski działalność nieprzyjazną. Brak spójnych decyzji w energetyce poszerza
także przestrzeń problemów kontrwywiadowczych Państwa Polskiego.
3.	Negocjacje w UE. Nikt w Unii nie będzie czekał na Polskę i jej decyzje w energetyce. Tylko zmiana emisyjności i racjonalna przebudowa polskiego miksu energetycznego może trwale doprowadzić do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki ze względu na obciążenia sektora energetycznego.
4.	Środki unijne. Szczególny wysiłek negocjacyjny powinien zostać poświęcony na pozyskanie środków unijnych w perspektywie 2021-2027 na regiony górnicze. Nie dotyczy to wyłącznie Śląska, ale także obszarów wydobycia węgla brunatnego. Polska powinna zabiegać o przyznanie środków unijnych także na rozwój morskich
farm wiatrowych oraz rozbudowę sieci przesyłowej.
5. Polityki rządowe. Należy przyjąć aktualną Politykę Ekologiczną Państwa oraz Politykę Surowcową Państwa.
Brak rzetelnej wiedzy dotyczącej zbadanych zasobów powoduje dodatkowe niepewności i ryzyka. Widać to
na przykład w lawinowo rosnącym imporcie węgla kamiennego. Działania w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego powinny być w pełni synergiczne z sektorem energetycznym, szczególnie w kwestii odzysku energetycznego z odpadów. Odpady powinno się traktować jako zasoby.
6. Wspieranie rozwoju technologii. Celem polityki energetycznej powinno być przeskoczenie do docelowej fazy
transformacji energetycznej. Należy wykorzystać fakt, że inne kraje poniosły duże koszty związane z rozwojem
technologii, których my już ponosić nie musimy (dotyczy głównie OZE). Badania naukowe powinny koncentrować się nad technologiami magazynowania energii elektrycznej oraz nieemisyjnej produkcji ciepła/chłodu.
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